
 1 

 

 

         Protokół Nr VI / 15 

      z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

                                                      w dnia 26 lutego  2015 r. 

 

Obrady prowadził: Zygmunt Lewandowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno 

Miejsce obrad: sala sesyjna Urzędu Gminy Gniezno, ul. Al. Reymonta 9-11  

 

 Punkt 1 sesji. 

 

Otwarcia VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Zygmunt Lewandowski, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, 

Pana Wójt Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią 

Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, Radcę Prawnego urzędu Pana Henryka Klicha, Dyrektora ZEAS-u 

Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Rafała Skweresa, 

przedstawicielkę lokalnych mediów. 

Nieobecni na posiedzeniu Radni: Maria Brykczyńska, Piotr Łykowski, Piotr Sobański.  

Następnie wiceprzewodniczący przedstawił wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej i 

wnioskował o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

. 

Wiceprzewodniczący Rady  przedstawił porządek obrad: 

 

Punkt 2 sesji 

  

1.Otwarcie VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

2.Przedstawienie porządku obrad. 

3.Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5.Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

6.Informacja Przewodniczącego z pracy Rady między sesjami. 

7.Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a/.powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2015 

roku. 

 b/. ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gniezno. 

 c/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

8. Interpelacje  i zapytania Radnych 

9. Odpowiedzi na zapytania Radnych 

10.Wolne wnioski i informacje. 

11.Zakończenie obrad VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Rada przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie. 

Punkt 3 sesji. 

  
 Wniosków radnych do porządku obrad nie było. 
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Punkt 4 sesji 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Pawła Jesiołowskiego i 

Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Rada przyjęła jednogłośnie. /12 głosów za / 

 
Punkt 5 

Wójt przedstawił informację o pracy między sesjami. 

W okresie od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego odbył się przetarg na dostawę materiałów do utwardzenia 

dróg gruntowych, ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowych. Trwają prace związane z budową 

świetlicy wiejskiej w Goślinowie, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne trwają prace i myślę, że termin 

ukończenia budowy zostanie dotrzymany. 

Rozpoczęto budowę chodnika z Goślinowo do Łabiszynka ,rozpoczęto utwardzanie dróg gruntowych. 

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę - przebudowę Przedszkola w Szczytnikach Duchownych w najbliższym 

czasie zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację, 

Trwają prace związane z przystosowaniem świetlic wiejskich we wsi Wierzbiczany i Wola Skorzęcka do 

korzystania przez dzieci podczas przebudowy przedszkola w Szczytnikach Duchownych. Należy jak najszybciej 

rozpocząć  budowę przedszkola, aby jak najszybciej ją zakończyć. 

W ostatnim czasie w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi ruszyła budowa trasy S 5 na terenie 

gminy. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy na terenie gminy jest równiarka? 

Wójt - tak, w tym tygodniu zaczęły się prace równiarką na drogach gruntowych. 

 

Więcej pytań nie było. 

 

Wiceprzewodniczący Zygmunt Lewandowski poinformował, że wg.listy obecności na posiedzeniu jest 

12 radnych obecnych wobec tego Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni na posiedzeniu radni: Maria Brykczyńska, 

Piotr Łykowski i Piotr Sobański. 

 

Punkt 6 
   

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o pracy Rady między sesjami. W związku z przypadającą 16 

lutego 96 rocznicą zakończenia Powstania Wielkopolskiego, w sobotę 14 lutego br.w sali sportowej w 

Jankowie Dolnym odbyła się pierwsza edycja Piłkarskiego Turnieju Powstańczego organizowanego przez 

Uczniowski Klub Sportowy Zdziechowa.  

W turnieju wzięły udział drużyny z gmin: Gniezno, Trzemeszno, Kłecko, Mieleszyn  oraz z  miasta 

Gniezna. Zamierzeniem organizatorów było połączenie historii i sportu. W przerwach między 

rozgrywkami poszczególnych grup wiekowych, grupa rekonstrukcyjna z Gniezna przeprowadziła 

pogadanki na temat Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy turnieju mogli z bliska obejrzeć mundury, 

broń, a także zrobić zdjęcie z rekonstruktorami. 

Nagrody w kategorii klas I-III ufundowało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w kategorii klas IV-VI  

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno a w kategorii szkół gimnazjalnych Wójt Gminy Gniezno Pan 

Włodzimierz Leman. 

Nagrody i puchary wręczył Przewodniczący Rady Gminy Gniezno Pan Piotr Łykowski. 

W dniu 18 lutego br. od godz.14.00-15.00 pełniłem dyżur  radnego w Urzędzie  Gminy.W dniu 

dzisiejszym o godz.14.00 obradowała Komisja Rewizyjna, która zgodnie z rocznym planem pracy 



 3 

omówiła temat wykonania sprzedaży mienia gminnego w 2014r.oraz zajęła się kontrolą z realizacji 

uchwał w 2014r.    

W dalszej części posiedzenia  komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Punkt 7 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

- powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2015 roku. Nr 

VI/25/2015 

Pracownik urzędu Pan Rafał Skweres uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radny Mariusz Nawrocki - czy uchwała dotyczy tylko psów? oraz jak wyglądała sprawa w latach 

poprzednich? 

Rafał Skweres - gmina umieszcza w schronisku głównie psy, ponieważ koty trafiają do adopcji. W roku 

2014 było 14 psów w schronisku,  w 2013 -17 psów.  

Rada 12 głosami „za” uchwałę przyjęła. 

 

- ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gniezno. Nr VI/26/2015 

Radca prawny urzędu Pan Henryk Klich - na tle ustawy o systemie oświaty to Rada Gminy jest organem 

prowadzącym szkoły, przedszkola. Natomiast Wójt wykonuje te czynności, które są w tej uchwale -

realizuje to jako organ wykonawczy Rady Gminy. Zawsze organem prowadzącym jest Rada Gminy. 

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy. Urząd nie ma zdolności prawnej, jest jednostką pomocniczą, 

co wynika z ustawy o samorządzie gminnym. W ustawie o systemie oświaty dla Rady Gminy przypisane 

są inne kompetencje, a inne dla Wójta.   

Rada 12 głosami „za” uchwałę przyjęła.  

 

-  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Skarbnik - w poprzedniej uchwale był podany rok obowiązywania, a zgodnie ze zmianą w ustawie 

powinno być bezterminowo. Terminowo wprowadza się taką uchwałę, która nie wyodrębnia funduszu 

sołeckiego. 

Radca Prawny urzędu Pan Henryk Klich - do projektu poprzedniej uchwały wpisał rok 2016. 

Według Regionalnej Izby Obrachunkowej nie powinno być to wpisane.  

Rada 12 głosami „za” uchwałę przyjęła. 

Punkt 8 i punkt 9 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Łukasz Ciesielski zapytał Wójta o przetarg na 

budowę Przedszkola w Zdziechowie mieszkańcy pytają. Do kiedy zostanie przesunięty termin przetargu i 

czy jest szansa na rozpoczęcie budowy w tym roku. 

Wójt - przetarg można było by już ogłosić, ale z racji tego, że jeszcze nie są ogłoszone nabory, ogłaszając 

przetarg przed terminem  gmina dyskwalifikuje się do uzyskania dofinansowania. W związku z tym gmina 

oczekuje może w II lub III kwartale będzie wszystko jasne i będzie ogłoszony przetarg na Zdziechowę. 

Nie można rezygnować z funduszy zewnętrznych, które wspomogą budżet gminy. Nie ma żadnych 

informacji, kiedy będzie można składać wnioski. Gmina ma wszystko przygotowane - dokumentację i 

pozwolenie na budowę.  
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Radny Marian Kaźmierczak - czy Wójt planuje jakieś działania w tym kierunku, że w nowym roku 

szkolnym w Jankowie Dolnym, przedszkole nie będzie mogło przyjąć dzieci 3-letnich.?  

Wójt - dyrektor szkoły w Jankowie Dolnym i dyrektor ZEAS-u nie mają takich wątpliwości jak radny 

Kaźmierczak.  

Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński - nic nie wskazuje na to, że grozi nam jakaś trudna sytuacja. 

Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji jakie będzie zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu.    

Dyrektor ZEAS-u poinformował, że z przygotowanej informacji, o którą prosił Radny Kaźmierczak  

wynika, że zmniejsza się liczebność kolejnych roczników dzieci. 

Radny Kaźmierczak - mieszkańcy przyprowadzają się z miasta już z dziećmi.  

Pani Sekretarz poprosiła dyrektora Wietrzyńskiego o wyjaśnienie problemu związanego z dowozami 

dzieci do szkół. 

Dyrektor Wietrzyński - nie da się zorganizować dowozów w taki sposób, aby wszyscy byli zadowoleni. 

Gmina stara się i robi to w sposób optymalny. Sprawa dotyczy szkoły w Jankowie Dolnym i styczniowego 

spotkania z rodzicami. Dodatkowe odwozy dzieci do domu wiążą się z dodatkowymi kosztami. Zadanie to 

wykracza poza to, co gmina określiła w przetargu. Jest to nowe zadanie i trzeba będzie ponieść dodatkowe 

koszty. Może to być nawet 10 tys. zł. do końca roku szkolnego. Czas dowozu ucznia do domu będzie 

krótszy o 30 minut. Na nowych zasadach odwozy będą funkcjonowały od wtorku po feriach. 

Zainteresowani uczniowie będą o tym poinformowani. 

Radny Mariusz Nawrocki - czy jest możliwość, aby w przetargu na przyszły rok ująć to jeszcze inaczej. 

Mieszkańców Wełnicy jest ok.700, budowane są nadal nowe domy, w przyszłości szkoła w Jankowie 

Dolnym będzie za mała i nauka może będzie na trzy zmiany. Kto prowadzi politykę oświatową - Wójt, 

czy dyrektor szkoły?  

Dyrektor ZEAS-u - Radny Nawrocki również tworzy politykę oświatową. Jako członek komisji oświaty, 

Radny  drugiej kadencji, jako nauczyciel.  W sprawie dowozu uczniów nie ma możliwości, aby 

wszystkich zadowolić. Gmina stara się rozwiązać problem najlepiej jak jest to możliwe. Radny o tym 

bardzo dobrze wie. 

Radny Mariusz Nawrocki - otrzymałem mandat społeczny i nie będzie tematu o który nie spytam na sesji. 

Radny Marian Kaźmierczak - to rodzice z Wełnicy wystąpili z problemem, a nie radni. Zaproponował, 

aby przetarg na dowozy ogłaszać raz w roku uwzględniając warunki, a nie co dwa lata. Zmiana 

kursowania autobusu załatwi problem. 

 

 Radny Mariusz Nawrocki - mieszkańcy na zebraniu w sprawie wyboru sołtysa w Strzyżewie Kościelnym 

pytali o drogę na tzw. Górach, czy ta droga może kolidować z siecią gazową? 

Wójt - w związku z tym, że będzie tam sieć gazowa,  przetarg  będzie ogłaszany w tym roku nie można 

budować najpierw drogi, a później budować sieć gazową. Trzeba to robić logicznie. Chodzi o drogę od 

Ganiny do Dębówca jest to odcinek przez który będzie przeprowadzona sieć gazowa. 

Radny Kazimierz Bułakowski - poruszył sprawę uzupełnienia pobocza drogi ze Szczytnik Duchownych 

do Kędzierzyna.  

Wójt - będzie to zrobione. 

Wójt -odpowiadając Radnej Górnej na pisma w sprawie drogi na Osińcu, Aleja 9 i 10- droga gruntowa też 

jest drogą, jest ona bardzo dobrze utwardzona, nikt tam się nie topi. Budżet jest konstruowany w 

listopadzie, na pewno to nie będzie wykonane.  

 

Radna Agata Górna -sytuacja na Osińcu jest desperacka, robi wszystko, aby załagodzić sytuację. 

Wójt - mieszkańcy Osińca powinni zrozumieć, że Osiniec nie jest wsią, gdzie się nic nie inwestuje. 

Co roku jakieś środki są przeznaczone, w niektórych latach jak była taka potrzeba bardzo duże pieniądze 

przeznaczono, m.in. sprawa osiedla Przylesie, droga osiedle Relax.  

Na Osińcu jest bardzo dużo osiedli i będą poprawiane warunki, ale z dnia na dzień nie da się wszystkiego 

zrobić. Pierwsze inwestycje są realizowane tam, gdzie jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. 

 

Radna Górna - uważa, że znacznie mniej robi się we wsi Osiniec niż w innych wsiach. Interpelacje które 

skierowała to są zapytania mieszkańców, takie są potrzeby, radna wie, że tylko część z nich zostanie 

wykonana. 
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Sekretarz Anna Pacholczyk - odpowiadając Radnej Górnej na interpelację w sprawie zmiany godzin 

autobusu. PKS ma kursy regularne nie tylko szkolne i nie będzie dostosowywał planu kursów do 

ukończenia lekcji w szkole, ponieważ dzieci mają świetlice, gdzie mogą oczekiwać na autobus. 

Radna Górna - rozmawiała z przedstawicielem PKS-u i to on wysłał pismo do gminy natomiast ona 

wysłała pismo do PKS -u. 

Dyrektor Wietrzyński - jeśli Pani Radna nie uzyska powszechnej akceptacji mieszkańców Osińca do 

pomysłu to trzeba wziąć pod uwagę jak te zmiany wpłyną  na mieszkańców Szczytnik Duchownych, 

Wierzbiczany czy Kujawek. 

 

Punkt 10  Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Łukasz Ciesielski -  zaapelował, aby zastanowić się w sprawie zmiany kursu  autobusów szkolnych 

może najpierw zrobić to na określony czas nie na stałe. 

 

Radny Mariusz Nawrocki odniósł się do art.23 ustawy o samorządzie gminnym. 

Radny Łukasz Ciesielski - zaprosił wszystkich na dzień 01 marca godz.16.00 na Galę podsumowującą- 

trzeci rok działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zdziechowie.  

 

Wiceprzewodniczący Lewandowski przedstawił zaproszenie dla Przewodniczącego Rady i Radnych od 

Klubu Gazety Polskiej na uroczystość związaną obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych.  

  

Ad.11 Zakończenie obrad  VI sesji Rady Gminy.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Zygmunt Lewandowski po wyczerpaniu porządku obrad zamknął VI sesję 

nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

 

Obrady sesji trwały od godziny 16.00-17.15.  

 

 
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 30 marca 2015r.   
 

   


