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Protokół Nr XI /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 7 sierpnia 2019r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz 

Nawrocki, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Marię Suplicką, Zastępcę 

Wójta Pana Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych, Dyrektora GCUW Pana Jarosława 

Wietrzyńskiego, pracowników urzędu oraz  przedstawicielkę lokalnej prasy.  

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja została zwołana na podstawie wniosku Wójta z dnia 1 

sierpnia br. 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni, został umieszczony 

również na stronie internetowej urzędu oraz, że obrady sesji są transmitowane w internecie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada pracuje na podstawie nowego Statutu Gminy, który został 

uchwalony na sesji w dniu 19 czerwca br. 

 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 11 radnych, wobec tego wszystkie uchwały podejmowane 

na sesji będą prawomocne. Nieobecni radni: Łukasz Ciesielski, Agata Górna, Wioletta Nawrocka, Iwona 

Pajkert. Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.       

 

Ad.3 

   

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, 

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  

Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 

2019 roku 

c) zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia, 

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

sześcioletnie i dzieci młodsze, 

e) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz     

przekształcenia   Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im Ks. Leona 

Formanowicza w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem 

przedszkolnym.   

 4. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

 5 .Wolne wnioski i informacje. 

 6. Zamknięcie obrad XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno. 
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 Przewodniczący Rady poprosił kierownika Referatu ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych Rafała 

Skweresa o omówienie projektu uchwały.: 

a.  Nr XI/75/2019 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w 

zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, 

Pan Rafał Skweres – projekt uchwały przedstawia inny sposób udokumentowania wykonywania obowiązku w 

zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Mieszkańcy muszą 

udokumentować w jaki sposób wywożą nieczystości ciekłe. Art.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach zobowiązuje mieszkańców do zawierania umów z firmami, które wywożą nieczystości ciekłe. 

W związku z tym, że wielu mieszkańców takich pisemnych umów nie posiada, a ustawa daje radzie gminy  

możliwość do podjęcia uchwały, która określi inny sposób udokumentowania poza umową. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska powiedziała, że do końca maja br. mieszkańcy byli zobowiązani do 

złożenia deklaracji i zapytała, czy wszyscy mieszkańcy złożyli takie deklaracji  i czy będą kontrole u mieszkańców, 

którzy nie złożyli deklaracji. 

Pan Rafał Skweres powiedział, że projekt uchwały jest następstwem tego, że przeprowadzono ewidencję 

zbiorników bezodpływowych. Deklaracje złożyło 90% mieszkańców. Do osób, które nie złożyły deklaracji 

będziemy starali się dotrzeć poprzez kontrole i poprosimy o pomoc sołtysów. 

Pisemne umowy o wywóz nieczystości posiada ok.5% mieszkańców. 

Glosowanie uchwały: 

  „za” głosowało    11 radnych 

  „przeciw” głosowało     0 radnych 

  „wstrzymało się” głosowało    0 radnych  

Imienne głosowanie jako załącznik Nr 2 

b. uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę  Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował, że pozostałe uchwały dotyczą oświaty i w związku z tym pan 

Przewodniczący Komisji Oświaty uznał za konieczne zwołanie w dniu wczorajszym posiedzenia Komisji 

Oświaty. Wszystkie uchwały zostały zaakceptowane, w dwóch są drobne zmiany.   

Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił autopoprawkę w projekcie uchwały na którą zgodę 

wyraziła pani Wójt podczas posiedzenia komisji. Poprawka motywowana była tym, aby nazewnictwo 

szkoły na terenie gminy było jednolite. 

Głosowanie autopoprawki do uchwały: 

  „za” głosowało  11 radnych 

  „przeciw” głosowało   0 radnych 

„Wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 3 

 

Następnie Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych pan Jarosław Wietrzyński omówił projekt 

uchwały. 

Radny Jakub Fryza zapytał o granice obwodów szkół jakie są wyznaczone, czy w stosunku do lat ubiegłych się 

zmieniły. 

Dyrektor GCUW Jarosław Wietrzyński – w stosunku do uchwały, która obowiązuje do 31 sierpnia br. nastąpiła 

jedna zmiana która jest spowodowana przekształceniami szkoły w Modliszewku i w Zdziechowie. 

 

„za” głosowało  11 radnych 
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   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik  Nr 4 

 

 - uchwała Nr XI/77/ 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 

sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCUW pan Jarosław Wietrzyński. 

Glosowanie uchwały: 

„za” głosowało  11 radnych 

   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że  uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji. 

Kwota 300,00 zł za wychowawstwo to jest kwota minimalna. Komisja nie prowadziła analizy wpływu tej 

podwyżki na budżet gminy, chociaż zdajemy sobie sprawę, że będzie to duży wpływ. 

„za” głosowało  11 radnych 

   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 5. 

- uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCUW pan Jarosław Wietrzyński. 

Glosowanie uchwały: 

„za” głosowało  11 radnych 

   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 6. 

- uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza 

w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej 

im Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, 

wraz z oddziałem przedszkolnym.  

Przewodniczący Komisji Oświaty  poinformował, że w uchwale jest druga autopoprawka, uzgodniona z 

Panią Wójt. Na posiedzeniu komisji oświaty. Chodzi o ujednolicenie nazewnictwa szkół. 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCUW pan Jarosław Wietrzyński. 

Głosowanie autopoprawki do uchwały. 

„za” głosowało  11 radnych 

   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 7. 



 4 

Głosowanie uchwały po wprowadzeniu autopoprawki. 

 

„za” głosowało  11 radnych 

   „przeciw” głosowało   0 radnych 

„wstrzymało się” głosowało   0 radnych 

 Ad.4 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o interpelacjach i odpowiedziach które wpłynęły w czasie 

od ostatniej sesji czyli od 19 czerwca br. 

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie interpelacje i zapytania są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

Ad.5 

Przewodniczący Rady zapytał Panią Wójt o przetarg ogłoszony 18 stycznia br. na wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, czy kwota 250 tys. zł. z przetargu już się 

wyczerpała, ponieważ nie widzę żadnych efektów napraw, dziury są nadal. Jeżeli nie ma środków to, czy 

będzie ogłoszony kolejny przetarg? 

Pani Wójt – środki zabezpieczone na bieżące remonty dróg w ramach umowy się wyczerpały. Planujemy 

z końcem sierpnia przygotowanie korekty budżetu i przeznaczenia kolejnych środków na remonty bieżące 

dróg. 

Przewodniczący Rady – są głosy mieszkańców i sołtysów o naprawy dróg z uwagi na duże dziury. 

Radna Kamila Butrymowicz nawiązując do złożonej interpelacji w sprawie dojazdu dzieci, czy jest 

szansa, aby dzieci mieszkające poniżej 3 km. od szkoły mogły korzystać z autobusów szkolnych 

bezpłatnie. 

Pani Wójt – w zakresie dowozu dzieci jesteśmy w trakcie rozstrzygania zamówienia publicznego. 

Zamówienie jest tak skonstruowane, że w przypadku podpisania umowy z przewoźnikiem będzie można 

jeszcze prowadzić uzgodnienia w pierwszych tygodniach realizacji umowy i być może ten problem 

postaramy się rozwiązać. 

Radny Bolesław Dziel – zgłosił sprawę naprawy dużych dziur w Strzyżewie Paczkowym i w Lulkowie, 

oraz wyrównanie dróg gruntowych z uwagi na duże dziury. 

Pani Wójt – na bieżąco przyjmujemy zgłoszenia naprawy dróg. Do tej pory w miarę możliwości była 

reakcja na wnioski mieszkańców w ramach umowy bieżącej. Nasze możliwości są ograniczone. 

Dokonujemy ścisłej weryfikacji, co do miejsc, gdzie mają być wykonane naprawy. Nie ma możliwości 

reagować na wszystkie zgłoszenia. 

Radna Maria Brykczyńska – zapytała o sprawę przetargu na przewozy uczniów na zajęcia szkolne. 

. Radna poprosiła, aby wyjaśnić dlaczego ogłoszono przetarg na dowozy dzieci na zajęcia szkolne na 

zasadzie wozokilometra, 

a nie jak było w latach poprzednich za biletami miesięcznymi. W przypadku dowozu za biletami 

miesięcznymi Urząd Marszałkowski dofinansowuje 51% i wówczas Gmina nie musiała finansować w 

całości dowozów. Po przetargu na dowozy z wyliczeń  radnych wynika, że brakuje w budżecie 28 tys. 

miesięcznie. 

Pani Wójt – nie ma jeszcze rozstrzygniętego przetargu. Trudno odnieść się do wyliczeń  finansowych 

radnej poproszę o pisemne zapytanie. 

Radny Marian Kaźmierczak – jaki był cel zawarcia umowy zlecenia na działalność public relations?   

Radny nie widzi pozytywnych efektów zawarcia tej umowy, a koszt to powyżej 20 tys. zł. 
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Pani Wójt – osobiście cieszę się, że udało się nawiązać współpracę z osobą od wizerunku. Ta osoba 

pracuje od ponad 15 lat dla WOKiSS-u. Przygotowała i przeprowadziła już kilka szkoleń dla 

pracowników urzędu i kadry zarządzającej. Ponadto prowadzi doradztwo w zakresie współpracy z 

mediami lokalnymi i kreowania wizerunku. Obejmując urząd wójta pierwszą rzeczą z jaką się zetknęłam  

to negatywny wizerunek który był wśród mieszkańców w związku z oceną pracy urzędu. Jest to jedna z 

pierwszych rzeczy, które zmieniamy. Osoba, która udziela nam wsparcia w tym zakresie współpracuje z 

wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, posiada gruntowną wiedzę o dobrych praktykach w 

innych samorządach. To jest wiedza, która pomaga nam kreować i zmieniać wizerunek gminy. 

Liczę też, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana w przyszłym roku, ponieważ Rada gminy będzie 

miała za zadanie przyjęcia nowej Strategii na 10 lat, która nada kierunki rozwoju gminy.  

W tym kierunku już pracujemy. 

Radny Marian Kaźmierczak powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na wymierny efekt pracy tej osoby. 

Pani Wójt – są to efekty nie materialne, ale są to działania miękkie, które już się dzieją w naszej 

przestrzeni. Działaniem widocznym jest to, że Gmina Gniezno zaczyna być rozpoznawana  i widoczna w 

przestrzeni. Jest to jeden z efektów w zakresie kreowania wizerunku gminy.  

Radny Marian Kaźmierczak – w dalszym ciągu nie mam odpowiedzi, nie mogę zgodzić się z tym, że od 

początku powstania gminy Gniezno do tego roku gmina była nie rozpoznawalna. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – jeżeli chodzi o szkolenia to wydawało mi się, że mamy 

umowę z WOKiSS i tego typu szkolenia  można było zorganizować w ramach tej umowy. . 

Jeżeli jest osoba od wizerunku i współpracuje z organami gminy, czyli wójtem i radą, to byłoby miło, aby 

nie antagonizować wójta i rady, a mam wrażenie, że po ostatniej sesji w mediach społecznościowych coś 

takiego się pojawiło. Na stronie internetowej urzędu są wpisy, gdzie radni zostali oskarżeni o działania 

polityczne. Klub który reprezentuję nie jest żadną formacją polityczną. Wniosek  mój jest taki, aby 

ocieplać wizerunek wójta nie kosztem rady, ponieważ nie jest to intencją rady, a na pewno naszego klubu.     

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała o zmiany kadrowe w urzędzie. 

Pani Wójt – o jakie zmiany kadrowe radna pyta? 

Radna Maria Brykczyńska –  chodzi o panią skarbnik. 

Pani Wójt - z panią skarbnik podpisałam porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy z końcem sierpnia 

br. Obecnie pani skarbnik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Porozumienie zostało zawarte za zgodą obu 

stron. Jest to rodzaj rozwiązania współpracy, który nie wymaga podania przyczyn rozwiązania bo jest to 

obustronne zgodne oświadczenie woli.  

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy w związku z tym od 1 września br. będzie nowa osoba na 

stanowisku skarbnika? 

Pani Wójt – formalnie z końcem sierpnia pani skarbnik kończy stosunek pracy. Od 1 września nie będzie 

zatrudniona w urzędzie gminy. Będę przedstawiała projekt uchwały o odwołaniu i powołaniu nowego 

skarbnika. Kandydaturę tej osoby będę przedstawiać w innym terminie. 

Radny Marian Kaźmierczak poprosił Panią Wójt, aby powiedziała kilka słów na temat dożynek gminnych. 

Pani Wójt – Jesteśmy w fazie przygotowań tworzymy scenariusz dożynki odbędą się 15 września br. w 

Jankowie Dolnym. Współpracujemy z dyrekcją szkoły, z sołectwem, panem sołtysem i mieszkańcami.   

Przewodniczący Rady zapytał o środki zewnętrzne które nie wpłynęły na konto gminy za:ścieżkę 

rowerową w Jankowie Dolnym, za  Szkołę w Zdziechowie i Piekary? 

Pani Wójt – mamy do uzyskania środki w zakresie trzech projektów: 

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy świetlicy w Piekarach  

W zakresie tego projektu w ubiegłym tygodniu odbyła się kontrola zgodności wykonania z dokumentacją. 

Zgodnie z informacją środki powinny dotrzeć do urzędu w ciągu 2 miesięcy. 
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- projekt budowa szkoły w Zdziechowie – trwa weryfikacja dokumentacji, pewne korekty dokumentów 

wcześniej przesłanych, 

- projekt ścieżka rowerowa w Jankowie Dolnym –również trwa weryfikacja i dosyłanie informacji 

uzupełniających  i korygujących dokumentów przesłanych wcześniej do Urzędu Marszałkowskiego. 

Trudno obecnie określić, kiedy możemy spodziewać się najwcześniej środków w ramach tych dwóch 

projektów. Szacujemy, za drogę rowerową powinny spłynąć do końca roku.   

Projekt Piekary jest nie zakończony rzeczowo. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – uczestniczyła w spotkaniu dot. Piekar które miało być  

odbiorem kortu tenisowego, było wiele uwag ze strony zamawiającego, m.in. wykonania kortu 

tenisowego. Radna poprosiła o kilka słów zastępcę wójta Macieja Mądrego. 

Z-ca Wójta Maciej Mądry – 27 czerwca br. miał być odbiór wykonania robót, ale nie został pozytywnie 

zakończony. 

Do dnia 13 września br. firma, która realizuje zadanie ma czas na zakończenie zadania.  

Przewodniczący Rady poinformował, że do  biura rady wpłynęły dwa projekty uchwał w sprawach:  

- ustalenia zasad przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno,  

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno 

Radni otrzymali powyższe projekty uchwał w wersji roboczej w celu zapoznania się, komisja Oświaty 

będzie je rozpatrywała. 

Dyrektor GCUW powiedział, że w związku ze zmianą przepisów ustawowych jest konieczność zmiany 

uchwał. Wójt przystępuje do konsultacji i zaprasza do współpracy radnych i osoby zainteresowane. 

Projekty uchwał są wyjściowe w oparciu o które można rozpocząć konsultacje. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak -  wczoraj na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy  

projekty uchwał, Pani Wójt poprosiła, aby komisja wyraziła swoją opinię do końca sierpnia. Nie wiem czy 

komisja oświaty ma wypracować ostateczną wersję, bo do tej pory komisja zajmowała się opiniowaniem 

tych uchwał. Czy ma to być poddane pod szeroką dyskusję to może niech radni indywidualnie wyrażą 

opinię. 

Pani Wójt –  na Komisji Oświaty przedstawiła radnym dwa projekty uchwał które są w fazie projektu. 

Miałam intencje, aby radni mogli stosownie wcześnie zapoznać się i ewentualnie wnieść uwagi do 

projektów uchwał. Aby realizować dobrą praktykę, aby angażować w przygotowaniu projektów na sesję 

radnych pracujących nie tylko w komisji oświaty. Liczę na działania Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

aby wsparł takie działania.  

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak – rada z mocy prawa powołała komisje, które 

miały zajmować się określonymi sprawami. nie przypominam sobie, aby na innych komisjach wchodzili 

w ich kompetencje i przyjmujemy ich wersję jako dobrze opracowaną i albo się  tym zgadzamy, albo nie. 

Jeżeli powołano komisję z określonym zakresem działania i nie zostało, to zmienione to może niech tak 

pozostanie. 

Pani Wójt – obserwuję, że jest oczekiwanie radnych nie koniecznie pracujących w tematycznych 

komisjach, aby pracować i uczestniczyć w przygotowaniach materiałów na sesję. Stąd moja inicjatywa, 

nie było innej intencji. 

Radny Jakub Fryza – chętnie by uczestniczył w pracach nad regulaminem nagradzania zdolnych uczniów. 

Z wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Oświaty wynika, że nie ma takiej możliwości.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z nowym Statutem będą powołane nowe składy komisji i 

komisja oświaty może zwiększyć liczebność.  
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Radna Maria Brykczyńska zapytała kiedy będzie planowa sesja Rady, aby dostosować komisje do nowego 

Statutu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że planowa sesja będzie w m-cu wrześniu br.  

Pani Wójt – najprawdopodobniej sesja odbędzie się jeszcze do końca sierpnia br. jest konieczność 

uregulowań finansowych które należy wprowadzić w uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że istnieje możliwość wzięcia udziału  w objeździe 

szkół gminnych który odbędzie się w dniu 30 sierpnia br. Chętni radni spoza komisji, proszeni są o 

zgłoszenie do biura rady w celu wystawienia delegacji. 

Ad.6  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XI sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno.  

Obrady sesji trwały od godz.13.00 – 14.25 

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


