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Protokół Nr LIV /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 24 września 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia LIV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójta Gminy Włodzimierza 

Lemana, Panią sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnik Panią Barbarę Kanoniczak, starostę 

Powiatu Gnieźnieńskiego panią Beatę Tarczyńską dyrektora Szpitala w Gnieźnie pana Krzysztofa 

Bestwinę, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr. Sylwina Donarta, dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg pana Jerzego Szczepańskiego, sołtysów gminy Gniezno, kierownika GOPS-

u Mariusza Jopę, dyrektora GCUS p. Jarosława Wietrzyńskiego oraz wszystkie osoby, które przybyły na 

sesję,   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na posiedzeniu Radny pan Łukasz 

Ciesielski. 

Ad.2 

   Porządek obrad: 

 
1/. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/.  Przyjęcie protokołu z  obrad  LIII sesji nadzwyczajnej.  

6/. Informacja dyrektora Szpitala w Gnieźnie dotycząca rozbudowy  

7/. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o inwestycjach  szczególnie drogowych 

8/. Wystąpienie Przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie 

9/. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.  

10/.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami. 

             11/.Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

b/. zmiany WPF Gminy Gniezno 

c/. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno  

d/. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

e/. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

f/. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy 

Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

g/. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

h/. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr ewid.81/1 oraz 81/2 

i/. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 
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j/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 

Jankówko przez ich współwłaścicieli 

k/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 

Wełnica przez ich współwłaścicieli 

l/. skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi 

Wełnica przez ich współwłaścicieli 

ł/.  wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

m/. wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość  

         12/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

         13/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

         14/. Wolne wnioski i informacje. 

         15/. Zakończenie obrad LIV  sesji Rady Gminy. 

 

Ad.3 

 Brak wniosków do porządku obrad. 

Ad. 4 

 Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną panią Edytę Żuchowską, 

Radnego pana Mariana Kaźmierczaka i Radnego pana Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 15 głosów.  

 

Ad. 5 

Rada przyjęła protokół z LIII sesji Rady jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.6 

Dyrektor Szpitala w Gnieźnie pan Krzysztof Bestwina omówił szczegółowo sprawę rozbudowy szpitala, 

na jakim etapie są prace budowlane. Pan dyrektor przedstawił aktualne zdjęcia szpitala.  

 

Wójt zapytał, czy jeśli by nie nastąpiła przerwa w budowie i nie nastąpiło by badanie techniczne stanu 

budynku, i budowa by była kontynuowana jak została rozpoczęta, czy to groziło by katastrofą 

budowlaną 

Dyrektor – gdyby nie było naprawy tego obiektu to by się po prostu zawalił. 

Przewodniczący Komisji Oświaty pan M. Kaźmierczak – zapytał, czy nie było żadnego inspektora 

nadzoru budowlanego.? 

Dyrektor Szpitala – mam wrażenie, w formie domysłu, że wykonawca i inspektor nadzoru jakoś się 

porozumiewali skoro inspektor należycie nie kontrolował wykonawcy. To domyślamy się, że było coś 

nie tak. Toczy się sprawa w sądzie przeciwko inspektorowi nadzoru. 

Ponadto wykonano dwie ekspertyzy: jedną w 2011 roku i drugą w 2014r.Pierwsza była łagodna, druga 

bardziej radykalna. Naprawy budynku zrobiono w kierunku tej bardziej radykalnej. Ze względu na 

bezpieczeństwo tej inwestycji projektant zaprojektował trochę może na wyrost. Ekspertyzę wykonali 

specjaliści z Politechniki Poznańskiej, którzy zostali zaproszeni do rozmów z Zarządem Rady Powiatu 

w celu zaopiniowania, czy jest sens kontynuować budowę szpitala. Doszli do wniosku że jak najbardziej 

tylko należy wzmocnić konstrukcję. 

  

Ad.7 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pan Jerzy Szczepański przedstawił informację o inwestycjach 

drogowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Od roku 2018 Powiatowy Zarząd Dróg zarządza siecią 

dróg o długości 618 km. Wszystkie nawierzchnie są bitumiczne w lepszym lub gorszym stanie. 

Budżet na rok 2018 to kwota 24 mln. jest to najwyższy budżet do tej pory. Powstaje duża inwestycja 

drogowa Wierzyce-Czerniejewo o dł.8 km. Pozyskano środki z Unii Europejskiej. Wartość tej 

inwestycji to ponad 8 mln. z tego 5 mln.800 tys. to dofinansowanie. Ponadto uzyskano dofinansowanie 
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od wojewody w ramach programu rozwoju dróg lokalnych na dwie drogi: jedna na terenie gminy 

Trzemeszno, a druga droga Bojanice- Mączniki. 

Na terenie gm. Gniezno dokonuje się przebudowy ścieżki rowerowej we wsi Mnichowo. Rozpoczęto 

nakładkę bitumiczną we wsiach Wełnica-Strzyżewo, Piekary, Zdziechowa – wykonana. 

W tym roku wykonano również chodnik w Mącznikach. 

Budżet jest planowany już w sierpniu danego roku. 

 

W poprzedniej kadencji na drogi powiatowe było przeznaczone 27 mln. zł. natomiast w obecnej 

kadencji jest to kwota 54 mln.zł. Takiego budżetu nigdy nie było. To, że dwie duże inwestycje 

tj.Bojanice-Mączniki, Wydartowo-Duszno to poseł Dolata przyczynił się do tego, że wnioski zostały 

zaakceptowane dofinansowanie  60%.Również zasługa Zarządu Powiatu, który dołożył 40% kosztów. 

W następnym roku trzeba realizować ścieżkę rowerową w Mnichowie, w tym roku będzie tylko 500m. 

Zaczynamy od sklepu w kierunki świetlicy wiejskiej. 

 

Radna pani A.Górna zaapelowała o zwiększenie bezpieczeństwa w postaci budowy pobocza Osiniec –

Lubochnia, gdzie najważniejszy punkt to szkoła w Szczytnikach. Radna apeluje o to cały czas. Proszę o 

tym pamiętać. 

Wicestarosta pan J.Berlik – kwestia chodnika, czy ścieżki rowerowej między Osińcem a Szczytnikami 

Duchownymi znajdzie odzwierciedlenie w tym roku budżetowym zostaną zabezpieczone środki na 

wykonanie dokumentacji na tą inwestycję. 

 

Radna M. Brykczyńska – w sprawie drogi rowerowo-pieszej do Lubochni, jest wybudowana już 

Gniezno- Jankowo, będzie budowana w Mnichowie. Czy w najbliższym czasie będą plany budowy tej 

drogi rowerowo-pieszej z Osińca do Lubochni?  

Rodzice i mieszkańcy bardzo pragną budowy tej drogi, aby zwiększyć bezpieczeństwo.  

 

Wicestarosta pan  J.Berlik  – to też jest pragnienie wszystkich radnych. Jest to w planach zapisane.  

Ale trzeba mieć świadomość, że powiat zarządza drogami których łączna długość wynosi 600 km. 

Pojawiają się też programy, aby budować chodniki i ścieki rowerowe. Jeśli takie programy się pojawią 

to na pewno będziemy z nich korzystać. Takie zapotrzebowanie jest w każdej gminie w powiecie 

gnieźnieńskim. Będziemy się starać, aby te inwestycje realizować. 

 

Radna pani M. Brykczyńska – w ramach OSI wytypowano te trzy drogi rowerowo-piesze które w 

pierwszej kolejności powinny być wybudowane.  

 

Wicestarosta pan  J.Berlik – uruchomienie programu, który otwierał możliwość złożenia wniosku na 

budowę tych ścieżek rowerowych było tak późno, że urząd gminy nie był w stanie przystąpić do 

programu z uwagi na brak czasu. Była gotowa tylko dokumentacja na drogę rowerową Gniezno-

Jankowo Dolne. 

 

Radny pan M. Kaźmierczak – występował trzykrotnie z wnioskami do Zarządu Powiatu i były 

negatywne odpowiedzi w sprawie zamiany dróg. Nie rozumiem dlaczego ze strony powiatu zawsze jest 

odpowiedź negatywna. Druga sprawa – droga Gniezno do Lulkowa przez Jankowo Dolne 

zabezpieczenie krajowej drogi. Często ta droga jest wykorzystywana jako zabezpieczenie. Ta droga od 

dawna powinna być powiatowa. Radny zapytał jakie jest stanowisko  pana dyrektora? 

Dyrektor J.Szczepański – chętnie zaproponuję drogi które powiat by mógł oddać, a gmina by mogła   

przejąć. Z innymi gminami były takie zamiany robione. Jeśli się z gminą dogadamy to nie ma problemu, 

aby w tym kierunku pójść. 

 

Radny M. Kaźmierczak  podziękował panu dyrektorowi, ponieważ po raz pierwszy usłyszał, że jest to 

możliwe. 

Radna W.Nawrocka podziękowała panu dyrektorowi za wykonanie 2,5 km. nakładki w Goślinowie i 

przypomniała, że jeszcze brakuje do całości 1 km. chodnika. 

Ponadto Radna zapytała na jakim odcinku powiat chce zrobić projekt chodnika w Goślinowie oraz kiedy 

będzie to zrealizowane?    
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Dyrektor J. Szczepański – jeśli przymierzamy się do budowy chodnika to projekty robią gminy i zakres 

robót ustala się z gminami. Dokumentację wykonuje się przy udziale i w uzgodnieniu z 

przedstawicielami gminy w terenie.   

W Goślinowie planuje się chodnik od drogi krajowej za szkołę. Można zrobić projekt dość daleko za 

szkołą i później wykonywać etapami. 

 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne pan Grzegorz Kasprzyk – cztery lata temu pan dyrektor był w 

Szczytnikach z poprzednim wicestarostą skonsultować przejście dla pieszych, miała być zatoka 

autobusowa. Były wybory i po wyborach zmienił pan dyrektor koncepcję i zrobił pan tylko peron 

dlaczego?. Dlaczego te ustalenia zostały zmienione? Wnioskowaliśmy o przesunięcie przejścia dla 

pieszych o 50 metrów dalej, aby było bezpieczniej. 

Dyrektor J. Szczepański – kwestie zatoki autobusowej były ustalane nie ze mną tylko z wicestarostą 

panem Andrzejewskim który obiecał jej wykonanie. Od początku mówiłem, że nie będziemy robić tam 

zatoki autobusowej ponieważ koszt jej wykonania jest nieporównywalny do wykonania peronu. 

Potrzeb jest bardzo dużo. Odchodzimy od tego, że buduje się zatokę autobusową na terenie mało 

uczęszczanym. 

 

Dalej sołtys Kasprzyk powiedział, że o to przejście dla pieszych walczyliśmy 7 lat. Za każdym razem z 

komisji bezpieczeństwa była odpowiedź negatywna. Objechaliśmy wszystkich członków komisji i 

każdy mówił, że to przejście powinno być. Pan dyrektor zawsze na komisji bezpieczeństwa referował, 

że przejście tam jest nie potrzebne. Sprawa została nagłośniona i przejście powstało, ale nie takie jakie 

zostało ustalone z panem Andrzejewskim z którym pan dyrektor był i ustalał. 

Dyrektor Szczepański – przyznaję to ja podjąłem taką decyzję i uważam, że dobrą. 

 

Ad.8 

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr. Sylwin Donardt przedstawił ofertę Ochotniczej 

Służby Wojskowej 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

 

Ad.9  

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. 

W miesiącu sierpniu została oddana do użytku hala sportowa w Zdziechowie. To kolejny obiekt 

wchodzący w skład Zespołu szkolno – przedszkolnego we wsi Zdziechowa. Obecnie trwają prace 

związane z budową dwóch kolejnych obiektów tj. Budynku Szkoły podstawowej oraz budynku głównego. 

Trwają prace budowlane związane z przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zdziechowa, Lulkowo, 

Osiniec al. Dziewiąta i Dziesiąta, Wełnica os. Rzeczne, Strumykowe, Wodniaków,Goślinowo ul. 

Zakrzewskiego i Pomina, Skiereszewo os. Bajkowe – wszystkie prace zakończone zostaną do końca 

października br. 

Na ukończeniu są roboty związane z budową ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym. 

Zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowościach Dalki, Dębówiec, 

Goślinowo, Jankowo Dolne, Modliszewo, Mnichowo oraz Wierzbiczany. 

Zakończono również rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach Jankowo Dolne (działki 

gminne), Osiniec (działki za osiedlem Przylesie) oraz Wełnica.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.10 

W czasie między sesjami odbyły się dwie sesje nadzwyczajne w dniu 13 i 28 sierpnia br.   

W dniu 21 września br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji na którym omawiano projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję. Ponadto p. skarbnik omówiła informację opisową z wykonania budżetu za  

I półrocze br.. Po zakończeniu wspólnego posiedzenia w tym dniu obradowała jeszcze komisja oświaty na 

której omówiono projekt uchwały dotyczący określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
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zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gm. 

Gniezno. Uchwałę uzasadniał dyr. Gm. Centrum Usług Wspólnych pan Jarosław Wietrzyński. 

Komisja oświaty przeprowadziła w dniu 2 lipca br. wizytację świetlic wiejskich, której celem było 

stwierdzenie stopnia wykorzystania, oceny ich wyposażenia oraz stanu ogólnego. 

Natomiast w dniu 30 sierpnia br. komisja oświaty przeprowadziła wizytację szkół i przedszkoli przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

Informacja w powyższej sprawie przedstawi Przewodniczący Komisji na dzisiejszej sesji. 

Posiedzenie komisji rewizyjnej odbyło się w dniu 13 sierpnia br. na którym omówiono zgodnie z rocznym 

planem pracy komisji wydatki na OSP oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. W posiedzeniu 

uczestniczyły i przekazywały informacje  pani sekretarz. i pani skarbnik.   

W dniu 28 sierpnia obradowała komisja budżetowo-gospodarcza która omawiała projekt uchwały w 

sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków oraz uchwałę w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. Uchwały te zostały podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 

28 sierpnia br. 

Ad.11 

W tym punkcie Rada podejmowała kolejno uchwały. 

 - uchwała Nr LIV/ 358/2018 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2018 r. 

Skarbnik p. Barbara Kanoniczak uzasadniła uchwałę.   

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/359 /2018 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/360/2018r. w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Gniezno  

Dyrektor GCUW pan Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr LIV/361/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

Pracownik urzędu pan Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radna pani Agata Górna zapytała jak postępować, gdy zabraknie worków na odpady?. 

Pan Rafał Skweres odpowiedział, że tyle ile jest odebranych worków tyle musimy otrzymać nowych.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/362 /2018 w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Sołtys wsi Szczytniki Duchowne pan Grzegorz Kasprzyk zapytał gdzie można wyrzucać siatkę od słomy? 

Pan R. Skweres powiedział, że aby zgłosić się do niego. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/363/2018 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Sołtys wsi Piekary powiedział, że pojemniki na odzież są zapełnione i jest wokół nich bałagan. 

Pani Sekretarz powiedziała, że nikt nie wydał pozwolenia na umieszczenie pojemników. 
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Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr LIV/364/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

Kierownik GOPS-u omówił projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały: za 13 głosów, Radna Edyta Żuchowska opuściła salę. 

- uchwała Nr LIV/3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz.nr ewid.81/1 oraz 81/2 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/366/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/367/2018 w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonej we wsi Jankówko przez ich współwłaścicieli 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/368/2018  w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli/działka nr 169/5/ 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/369/2018 w sprawie  skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

położonej we wsi Wełnica przez ich współwłaścicieli/ działka nr 321/ 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/370/2018 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość 

Wójt uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LIV/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.12- 14  

Przewodniczący Komisji Oświaty pan Marian Kaźmierczak przedstawił informację i wnioski z objazdu 

świetlic wiejskich w dniu 7 lipca br.   

Wizytacja szkół i przedszkoli miała miejsce w dniu 30 sierpnia br. przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Wniosek ostateczny komisji był taki, że szkoły są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Remont prowadzony w Mnichowie został zbyt późno rozpoczęty przez wykonawcę. 

Przygotowano pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Mnichowie i tam dzieci rozpoczęły rok szkolny. 

Społeczność szkolna w Goślinowie z uwagi na brak stołówki wnosi o rozpatrzenie remontu budynku 

gospodarczego i w celu przystosowania go na cel stołówki. 

Radna Maria Brykczyńska ponowiła sprawę podjęcia uchwały o funduszu pożyczkowym poprosiła o 

wypowiedź przewodniczącego na ten temat. Wszystkie dokumenty przekazała do urzędu, radca prawny 

pozytywnie ustosunkował się do sprawy. Wójt jest w zarządzie Lokalnej Grupy Działania, pani sekretarz 

jest w radzie Lokalnej Grupy Działania. Radna nie widzi przeszkód, aby takiej uchwały nie podjąć. 

Tym bardziej jest 100% kosztów kwalifikowanych i gmina nic nie straci. Gmina wykłada pieniądze na 2-3 

miesiące i one wracają do gminy  Było by to od roku 2019. 

Przewodniczący Rady – jest to tworzenie martwego przepisu ponieważ w budżecie brak jest środków na 

ten cel. 

Radna M. Brykczyńska złożyła w urzędzie  taki wniosek wraz z załącznikami. 



 7 

Przewodniczący Rady – jeśli w projekcie budżetu na 2019r. pojawi się kwota to na tej samej sesji na 

której będzie głosowany budżet można podjąć taką uchwałę. 

Pani sołtys z Napoleonowa Kamila Butrymowicz zapytała, czy wniosek Stowarzyszenie Rodzice-

Przedszkolakom został przekazany Przewodniczącemu Rady? 

Przewodniczący Rady – wniosek jest w biurze rady, ale to wójt składa projekt budżetu. Termin składania 

projektu budżetu jest do 15 listopada.  

Radna M. Brykczyńska zauważyła, że rada podjęła uchwałę o współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i jest tam zapis, że jeżeli stowarzyszenie takie wnioski przedłożą te pieniądze znajdą się 

w budżecie. 

Przewodniczący Rady – pojawi się projekt budżetu rozumiem, że tam się pojawią pieniądze to będziemy 

głosować. 

Sołtys wsi Wierzbiczay pan Marek Słomczewski nawiązał do zebrania w Szczytnikach Duchownych w 

szkole. W szkole jest dużo uczniów, na sesji nie ma żadnego z dyrektorów tej szkoły. Komisja Oświaty 

jeździ co roku na objazd szkół i jest ta sama opinia. Przez kilkanaście lat ta szkoła była wzorem pod 

każdym względem dla gminy. Przez 4 lata dopuszczono do takiej sytuacji , że winien jest Wójt. A to Wójt 

wykonuje uchwały rady, realizuje budżet uchwalony przez radę. To co stało się w szkole w Szczytnikach 

Duchownych to jest winą Komisji Oświaty. Żadnej merytorycznej dyskusji nie było o szkole w 

Szczytnikach Duchownych. Wszyscy wiedzieli, że zwiększenie planów zagospodarowania zwiększy ilość 

rodzin w gminie. Nowa rada będzie musiała te problemy rozwiązywać.  

Przewodniczący Komisji Oświaty – w szkole jako nauczyciel uczy dzieci czytania ze zrozumieniem i 

słuchania ze zrozumieniem. Odnosi wrażenie, że sołtys z Wierzbiczan nie posiada  tych dwóch 

umiejętności.  

Z prostego powodu – za zgodą pana Przewodniczącego Rady czytałem informację w której nie mówiłem 

o ogólnej sytuacji tylko o tym, czy zgodnie z przepisami szkoły są przygotowane, nie o tym jakie są 

potrzeby, nie o tym, że potrzeba przedszkoli, że gdzieś nie ma boiska itp. Był sołtys tak długo 

przewodniczącym rady, że powinien wiedzieć, że inwestycje które są realizowane w gminie to pierwszym 

elementem  jest komisja gospodarcza. Komisja kilka razy wnioskowała jak był czytany cały protokół z 

objazdu szkół i przedszkoli było wymienione jakie są braki. Dzisiaj przeczytałem informację. Nie ma 

potrzeby opowiadać takich rzeczy. Szkoły są przygotowane, dzieci mają gdzie przyjść. To że jest trzech 

dyrektorów w Szczytnikach to jest za zgodą Wójta. Jest to największa szkoła w gminie. Nie wiem po co 

sołtys robi przedstawienie za każdym razem jak przychodzi. Może pan sołtys by  na inną komisję wsiadł 

trochę. Sołtys nic nie powiedział kiedy pan M. Nawrocki mówił wiele razy, aby skończyć dzielić teren na 

Szczytnikach i Wierzbiczanach. Za moment będzie sytuacja, że będzie trzeba myśleć o tym, aby przejąć 

teren i budować nową szkołę.  

Ale do sołtysa ta informacja nie dotarła i nie wiem dlaczego.   

Sołtys wsi Dalki pan Ryszard Majewski – mieszkańcy Mnichowa interweniowali chodziło o przyjęcia 3- 

latków. Przy pomocy komisji oświaty, źle został przedstawiony problem w środkach masowego przekazu 

z  komisji oświaty wynikało, że wszystko było przygotowane. Mnichowo nie było przygotowane 

zwłaszcza przyjęcie 3-latków. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – każdy kto miał dzieci i posyłał do przedszkola to wie, że jak dziecko 

zaczyna chodzić to czasem jest problem. Nigdy tak nie jest że wrzesień jest spokojny, ponieważ różnie 

dzieci się adaptują. A nigdzie tak nie jest ,że jest grupa 3-latków. Pedagodzy dokładają starań, ale 

adaptacja dzieci jest różna. Sytuacja powtarza się co roku. 

Przewodniczący Komisji Oświaty – komisja otrzymała informację, że w szkole w Mnichowie jeszcze 

pierwsze dwa tygodnie będzie trwał remont. W związku z tym przygotowane są sale w świetlicy i rodzice 

mogą do odpowiedniej grupy te dzieci posyłać. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – pani dyrektor zwróciła się z prośbą, w związku z remontem do matek 

które nie pracują, aby wstrzymały się z posyłaniem dzieci do przedszkola. Prośba została przyjęta ze 

zrozumieniem. Więc nie rozumiem dlaczego dzisiaj jest problem. 
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Sołtys wsi Mnichowo pan Michał Kujawa powiedział, że pani sekretarz ma rację, wszystko to było 

uzgodnione z rodzicami wcześniej. 

Radna pani M.Brykczyńska – w sprawie budowy przedszkola w Szczytnikach Duchownych to sołtys z 

Wierzbiczan był przeciwny przekazaniu  terenu po SKR na budowę przedszkola. 

Następnie Radna zapytała sołtysa ze Szczytnik Duchownych, jak było na zebraniu w tej sprawie?  

Sołtys Szczytnik Duchownych pan Grzegorz Kasprzyk – byłem członkiem walnego zebrania i wystąpiłem 

z wnioskiem na zebraniu o wydzielenie 3 tys.m2 gruntu pod terem przedszkola. Niestety przegraliśmy 

głosowanie 1 głosem. Za było 5 członków walnego zgromadzenia ze Szczytnik Duchownych, 1 głos z 

Osińca i 1 głos z Wierzbiczan. Niestety pozostali głosowali przeciwko.  

Sołtys Wierzbiczan – tam był cały teren który miał być przekazany na rzecz gminy. Był brak zgody i teren 

sprzedano.  

Przewodniczący Rady – to była decyzja walnego zgromadzenia i tego nikt nie cofnie.   

Ad.15 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LIV sesję Rady Gminy 

Gniezno i podziękował wszystkim za przybycie.  

 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -17.00 
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  

 


