
 1 

 

Protokół Nr IV /2019 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 30 stycznia 2019r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia V Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Panią Wójt Gminy Marię 

Suplicką, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnik Panią Barbarę Kanoniczak, Dyrektora 

GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Dyrektorów Szkół gminnych i przedszkoli, Dyrektora Gminnej 

Jednostki Kultury Panią Mirosławę Bakalarz, Kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, sołtysów gminy 

Gniezno, mieszkańców gminy, przedstawicieli lokalnych mediów.   

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych wobec tego wszystkie uchwały podejmowane 

na sesji będą prawomocne. Nieobecna radna Pani Iwona Modrzejewska. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik do protokołu.       

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 
1/. Otwarcie IV sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Przyjęcie protokołu z I  i  III  sesji rady.  

6 /. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

7/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

8/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a). przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok, 

b). przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok, 

c). zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2019 rok, 

d). ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno, 

e). zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

f). upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji   

     administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne, 

g). zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku 

h). ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za  

     korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w   

     publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach  

    podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, 

i). nadania nazwy osiedla we wsi Dalki, 

j). nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia, 

k).przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki Duchowne w Gminie Gniezno. 

9/. Interpelacje i zapytania Radnych.  

          10/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

          11/. Wolne wnioski i informacje. 

          12/. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy. 
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Ad.3 

Wniosków  do porządku obrad radni nie zgłosili. 

  

Ad.4 

Radnego Pana Patryka Dobrzyńskiego i Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili 

zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 14 głosów.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.1 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły były dostępne na stronie internetowej i radni do chwili 

obecnej nie wnieśli uwag wobec tego protokoły przyjmuje się bez potrzeby głosowania.  

  

Ad.6 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Pani Wójt na początku przedstawiła w kilku zdaniach swojego zastępcę Pana Macieja Mądrego, który jest 

zatrudniony od 01 stycznia 2019r.  

Następnie Pani Wójt poinformowała o pracy w miesiącu grudniu i styczniu br. 

W grudniu wykonano: 

- drogę gminną we wsi Goślinowo – wartość inwestycji to kwota 734 tys.189 zł. 

- sieć wodociągową we wsi Modliszewo os. Kwiatowe, wartość inwestycji to 57 tys.195 zł. 

-trwa inwestycja budowa Szkoły w Zdziechowie, realizacja inwestycji jest bezpieczna Pani Wójt omówiła 

szczegółowo sytuację budowy. Do zapłaty jest niecałe 3.5 mln. zł.firmie która buduje obiekt, które 

będzie uregulowane na początku m-ca lutego br.  

W przygotowaniu jest plan inwestycyjny sieci wodociągowych. W ubiegłym roku wpłynęło 81 wniosków, 

do realizacji pozostało  jeszcze 60 wniosków. Przygotowany jest plan inwestycyjny sieci 

wodociągowej w najbliższym czasie będzie przedstawiony 

- odbyłam liczne spotkania z mieszkańcami, w urzędzie było ich około sześćdziesięciu. Większość spraw 

dotyczyła merytorycznego załatwienia spraw. Niektóre sprawy oczekują na załatwienie od kilku lat, 

część już została zrealizowana. Głównie te sprawy dotyczą sieci wodociągowych, dróg, oświetlenia. 

 - referat podatkowy – wprowadzono indywidualne konta do wpływów podatkowych . Jest prowadzony 

szczegółowy monitoring wpłacanych podatków. 

 

W porównaniu z ubiegłym rokiem na koniec stycznia wpływy z podatków były następujące:  

w styczniu 2019r.: 377,400 zł.   

W ubiegłym roku  w m-cu styczniu 297,886 zł.   

Prowadzone są działania egzekucyjne  

Kwota   276,213 zł na koniec stycznia 2019r. osoby fizyczne  

242,272 zł osoby prawne  

Przewodniczący Rady powiedział:„Jeśli radni mają pytania do tej części sprawozdania Pani Wójt to 

proszę”. 

Radna Pani Kamila Butrymowicz zapytała o sprawę zatrudnienia zastępcy Wójta, poprzedni Wójt 

twierdził , że nie ma takiej potrzeby. 

Pani Wójt – zatrudnienie zastępcy wójta jest obligatoryjne. Wynika z ustawy o samorządzie gminnym art. 

26a. Zatrudnienie podyktowane zostało wzmocnieniem organizacji pracy w urzędzie. To był główny cel, 

aby w sposób dość nagły i szybki taką decyzję podjąć. Są stanowiska RIO, które podważają brak takiego 

stanowiska w gminach o takiej wielkości. 

Radny Łukasz Ciesielski – przypomniał sytuację, gdzie było ustalone w wynagrodzenie dla Pani Wójt. 

Pan Przewodniczący został zobligowany, aby zapytać z Panią Wójt. Informacja zwrotna była taka, że Pani  

Wójt zatrudnienia zastępcy nie planuje. Co się wydarzyło po rozmowie na wspólnym posiedzeniu komisji, 

że po trzech  tygodniach dowiadujemy się, że zostało utworzone stanowisko zastępcy wójta. 
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Pani Wójt – działam zgodnie z przepisami prawa. Nikt nie pytał wprost co do takich planów. 

 

Przewodniczący Rady- zadałem takie pytanie przy ustalaniu pensji Wójta zadane, nie ma scenogramu z tej 

rozmowy. 

Pani Wójt powiedziała, że w tym momencie nie zamierza zatrudnić zastępcy. Jako rada nie mamy uwag 

odnośnie kompetencji zatrudnienia. Poczuliśmy się zlekceważeni. Czy są środki w budżecie na ten cel 

Pani Wójt –  pan Przewodniczący Rady rozmawiał ze mną, ale nie było pytania wprost co do takich 

planów. Byłam tydzień w pracy i trudno było przesądzić wtedy, czy zatrudnię czy nie. Prawo umożliwiło 

usprawnienie pracy urzędu poprzez zatrudnienie zastępcy wójta i z tego prawa skorzystałam. 

Radny Marian Kaźmierczak – na stronie internetowej widnieje informacja, że Pani Wójt planuje zatrudnić 

jeszcze kilka osób. W budżecie Gminy Gniezno nie było dodatkowych środków w funduszu płac. Jakie 

będą źródła finansowania tych stanowisk w urzędzie. 

Wójt- mieścimy się w planie przewidzianych na wynagrodzenia i nie zamierzam  go zwiększać. 

Przewodniczący Rady  - w zarządzeniu R54/2018 jest plan zatrudnienia kierownika wydziału promocji, 

kiedy ta osoba będzie zatrudniona, czy to będzie optymalizacja w ramach obecnych pracowników. 

Pani Wójt – nie zmieni się plan wynagrodzenia. Takie zmiany kadrowe będą się pojawiały. Zmiana 

Regulaminu Organizacyjnego będzie wprowadzona. To jest właściwość Wójta, aby zorganizować 

prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i właśnie to będę czynić. 

Radny Marian Kaźmierczak – pytałem o źródło finansowania nowych stanowisk w urzędzie. 

Wójt – nie bez powodu wyraziłam , że już mamy nowe wpływy z podatku. Plan wynagrodzeń nie zmieni 

się, zmieni się organizacja pracy. 

Radna Maria Brykczyńska  – Pani Wójt ma prawo kreować zatrudnienie w Urzędzie Gminy czy to jest 

właściwe, że Radni dowiadują się z mediów o zatrudnieniu zastępca Wójta Gminy, można rozmawiać z 

radnymi o takich planach? 

Wójt-  kreowanie polityki Wójta jest własnością wójta. Czy oczekiwanie jest takie, aby wszelkie ruchy 

kadrowe były uzgadniane  z radnymi? 

Marian Kaźmierczak – informowanie, jest kwestia współpracy, aby radni nie byli zaskoczeni. 

Wójt – to drugi miesiąc współpracy i zasady współpracy dopiero się kreują. Jeśli radni mają potrzebę 

informowania to jest to do zrealizowania. Zatrudnienie zastępcy wójta następuje na podstawie powołania.  

Radna Maria. Brykczyńska – mieszkańcy pytają i nie chcemy ich wprowadzać w błąd. Radna poprosiła, 

aby o ważnych sprawach informować radę. 

Przewodniczący Rady – po wyborach nastąpiła duża zmiana Rady Wójta, a mieszkańcy są ciekawi, więc 

dobrze by było aby radnych informować. Jak radni więcej wiedzą to lepiej pracuje się Pani Wójt. 

Radna Wioletta Nawrocka zapytała zastępcę Wójta jaki okres wypowiedzenia obowiązywał go w 

poprzedniej pracy i kiedy złożył wypowiedzenie? 

Zastępca Wójta – obowiązywał mnie trzy miesięczny okres wypowiedzenia i złożyłem wypowiedzenie w 

dniu 30 października 2018 roku. 

 

Radna Wioletta Nawrocka – od kiedy był Pan zatrudniony w Urzędzie Gminy? 

Zastęcpa Wójta – od drugiego stycznia 2019 roku. 

Radna Wioletta Nawrocka – od kiedy Pan wiedział, że będzie zatrudniony w Urzędzie Gminy. 

Zastępca Wójta – od 28 grudnia 2018 roku. 

Radna Wioletta Nawrocka – zapytała Panią Wójt o wysokość pensji zastępcy Wójta. 

 

Pani Wójt- wysokość wynagrodzenia jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra, maksymalna kwota to 

3800 zł, wynagrodzenia zasadniczego. Pan Maciej Mądry ma 3200 złotych, wynagrodzenie zasadnicze 

plus 1200 zł dodatku specjalnego. Doliczyć należy dodatek stażowy 20%, co daje kwotę wynagrodzenia 

5040 złotych brutto. Niektórzy pracownicy zarabiają więcej jak zastępca Wójta. 

 

Radna Agata Górna – bardzo boli mnie to jako człowieka i jako radą, że mieszkańcy nie mieli 

wyrównanych dróg przed świętami , a od 2 stycznia 2019 roku zatrudnia się nowa osobę. Te środki można 

było wykorzystać w inny sposób. 

Pani Wójt- informuję, że trwają egzekucje zaległości podatkowych.  

W dniu 2 stycznia 2019 roku złożono wniosek na dofinansowanie działalności klubu seniora, który 

planowany jest w świetlicy na Piekarach. Wartość projektu 25 tysięcy złotych. 
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Pani Wójt poinformowała o działaniach Referatu Ochrony Środowiska między innymi  projekt „czyste 

powietrze”, mieszkańcy są bardzo zainteresowani tematem. 

Podpisana jest roczna umowa na całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt, które uległy wypadkowi. 

Oświata – rozdzielenie IV klasy w szkole w Jankowie Dolnym na dwie klasy. Koszt to około 15 tysięcy 

złotych. 

Radna Rzempała – Chmielewska – nawiązała do noworocznego spotkania seniorów na Piekarach była 

zainteresowana  obecnością na tym spotkaniu. Otrzymałam odpowiedź odmowną. Czy można ustalić 

zasady obecności z okręgu radnych na spotkaniach mieszkańców. 

Wójt – zasady udziału w spotkaniu były zawarte w zaproszeniu. W ciągu pięciu dni był komplet chętnych 

na spotkanie noworoczne dla seniorów. Udział wzięło 180 osób. Zasady udziału musza być wypracowane 

w ramach współpracy. Proponuję, aby na spotkaniach roboczych rady to ustalać. 

Radny Patryk Dobrzyński – byłem na tym spotkaniu z radnym Jakubem Fryzą, obecność na takim 

spotkaniu, uważam za obowiązek radnego. Nie informowałem urzędu o swojej obecności. Byłem tam z 

własnej inicjatywy.  

  

Radny Łukasz Ciesielski – czy Pani Wójt planuje obniżać pensje pracowników. 

Wójt – absolutnie w tym zakresie nie planuję żadnych działań. 

Sołtys wsi Łabiszynek – w sprawie dnia seniora zapytał, czy można było zorganizować dowóz na 

spotkanie dla starszych mieszkańców, które nie są w stanie same dotrzeć. 

Wójt – jest to pierwsze działanie aktywizacji dla seniorów w Gminie Gniezno będą prowadzone 

regularnie. Trudno, aby gmina na każde spotkanie organizowało transport. Było to pilotażowe działanie. 

Przyszłościowo będzie to brane pod uwagę. Będziemy się starać, aby był równy dostęp mieszkańców do 

atrakcji które będziemy proponować. 

Pani Wójt – poinformowała, że trwają przygotowania Programu Strategicznego dla Gminy Gniezno. 

Priorytetem jest przygotowanie Strategii Rozwoju Polityki Oświatowej. Kolejny dokument, nad którym 

Gmina Gniezno już pracuje jest Program Infrastruktury Drogowej. Powstanie również Program 

Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym. 

Radna Maria Brykczyńska – kiedy nastąpią konsultacje w sprawie programu drogowego 

Pani Wójt – w tych działaniach musi obowiązywać kolejność. W lutym będą wybory sołtysów i będzie 

spotkanie z nowymi sołtysami. Konsultacje będą skierowane wprost do mieszkańców, będzie ankieta na 

stronie internetowej. 

Radny Marian Kaźmierczak – w ubiegłym roku nie wykonano wszystkich zaplanowanych dróg. Co z 

wykończeniem dróg, na które były wydane  zgody na budowę, a nie zostały wykonane z powodu braku 

środków. 

Wójt – zapotrzebowanie drogowe jest ogromne. Zweryfikujemy te kwestię i przedstawimy radnemu. 

Radny Łukasz Ciesielski – droga Zdziechowa – Krzyszczewo - Pyszczyn jest w bardzo złym stanie. Co 

się dzieję, że nie są zabezpieczone do tej pory i naprawiane dziury. 

Wójt – radny wie jakie są możliwości realizacji inwestycji drogowych w gminie. Plany drogowe będą 

powstawać w oparciu o możliwość finansowe. Roboty naprawcze ruszą, czy będzie wpisana w plan 

remontów ta droga, to się jeszcze okaże. 

Maria Brykczyńska – czy będą konsultacje społeczne i czy będą w sołectwach i może warto by było 

ustalić nowy regulamin konsultacji społecznych, ponieważ poprzedni jest z 2012 roku. 

Wójt – konsultacje społeczne będą przeprowadzane regularnie. Pierwsze konsultacje odbędą się po 

wyborach sołtysów w marcu bieżącego roku. 

Sołtys wsi Modliszewo Wojciech Wilkosz – zabiegałem w poprzedniej kadencji o naprawę drogi 

Zdziechowa – Pyszczyn – Krzyszczewo, która została zniszczona przez budowę drogi S5. Jest wykonany 

projekt. Pani Wójt informowała, że będzie robiona w pierwszej kolejności. 

 

Pani Wójt – jest to droga, która musi być kompletnie wyremontowana. Ta droga była mocno zniszczona w 

trakcie budowy S5. Nie wiem, czy było uregulowane korzystanie z tej drogi i czy było wyegzekwowane. 

 

Maria Brykczyńska – czy w tym roku Pani Wójt planuje przystąpić do opracowywania planu sieci 

kanalizacji. 
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Pani Wójt – W pierwszej kolejności konieczna jest aktualizacja studium uwarunkowania polityki 

przestrzennej., który nie był aktualizowany kompleksowo od 2002 roku. W tym dokumencie znajdują się 

pierwsze kierunki i koncepcje rozwiązania w zakresie sieci kanalizacji. 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. 

  

Ad.7  

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. 

W czasie między sesjami odbyły się posiedzenia następujących komisji. 

W dniu 9 stycznia br. obradowała Komisja Statutowa, która pracuje nad zmianą Statutu Gminy. 

W dniu 25 stycznia br. br. obradowała komisja budżetowo-gospodarcza która omawiała projekt uchwały 

na dzisiejszą sesję które uzasadniała Pani Wójt, Pani Skarbnik.    

Komisja oświaty obradowała w dniu 24 stycznia br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję,  

Opinia komisji o projektach pozytywna.  

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Patryk Dobrzyński zgłosił wniosek komisji wnosi 

o określenie kryterium branych pod uwagę podczas budowy, przebudowy lub remontów istniejących sieci 

dróg gminnych oraz uzasadnienie kolejności wykonania w/wym. inwestycji. 

Komisja zwraca się z wnioskiem o każdorazowe konsultowanie z komisją budżetowo-gospodarczą 

inwestycji w w/wym. zakresie w celu realnego wpływu na harmonogram inwestycji. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 25 stycznia br. zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję. Natomiast komisja wystosowała oświadczenie dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia diet 

dla radnych. Komisja budżetowo-gospodarcza oświadcza, że w przedstawionym projekcie uchwały diety 

są na poziomie dotychczasowym. Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na powstałą Komisję Petycji, 

Skarg i Wniosków w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym.   

W dniu 29 stycznia br. swoje posiedzenie miała Komisja Skarb, Wniosków i Petycji omawiano projekty 

uchwał które uzasadniali Pani Wójt, Pan Wójt, Pani skarbnik. 

Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich z treścią pisma Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w 

Goślinowie. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na dzień 6 lutego zaplanowane zostało szkolenie dla 

radnych nt.”Status prawny radnego „które przeprowadzi wykładowca z WOKiSS-u. Szkolenie będzie 

zorganizowane w ramach składki jaką przekazuje gmina do WOKiSS-u.  

Również w dniu 6 lutego będzie wyjazd wszystkich komisji do Zdziechowy,gdzie Rada Gminy zapozna 

się z inwestycją budowa szkoły.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo o utworzeniu 

Klubu Radnych Niezależnych w składzie 8 osobowym i przeczytał jego treść.  

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwał : 

- uchwała Nr IV/23/2019 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie - „za” 14 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 2   
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- uchwała Nr IV/24/2019r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno 

na 2019 rok. Pytań nie było. 

 Uchwała podjęta jednogłośnie - ”za” 14 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 3 

- uchwała  Nr IV/25/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 

2019 rok. Pytań nie było. 

 Uchwała podjęta jednogłośnie - ”za” 14 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 4 

- uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno, 

Radny p. Bolesław Dziel zapytał, czy jeśli radny będzie chory to też będzie potrącona dieta za nieobecność na sesji 

lub komisji?. 

Przewodniczący Rady – uchwała jest kontynuacją wcześniejszej uchwały. Jeśli radni zmienią zapis w statucie to 

można to inaczej ustalić.  

 Uchwała podjęta jednogłośnie. – „za” 14 głosów.  

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 5 

- uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Radna Kamila Butrymowicz poprosiła panią wójt o powtórzenie uzasadnienia które przedstawiła na posiedzeniu 

komisji budżetowo-gospodarczej. 

Wójt Maria Suplicka – kredyt był wpisany w planie budżetu na 2019r. Kwota 6 mln. kredyt będzie uruchamiany w 

transzach w miarę konieczności. 

Radna pani Kamila Butrymowicz powiedziała, że skarbnik informowała na posiedzeniu komisji, że do tej pory 

zaciągane kredyty są na poziomie 2,25 % odsetek, kredyt ma być spłacany od 2020 roku. Budżet nie będzie 

wykonany jeżeli nie zostanie zaciągnięty ten kredyt.   

Uchwała podjęta jednogłośnie – „za” 14 głosów. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 6. 

- uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne, 

Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie czytania projektu uchwały obrady opuścił radny Pan Łukasz 

Ciesielski. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 7 

- uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona 

Formanowicza w Modliszewku. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 8 

- uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  

publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gniezno 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 9 

- uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki, 
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Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 10 

-uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia, 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 11 

- uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki Duchowne w 

Gminie Gniezno. 

Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednomyślnie – 13 głosów „za” 

Imienne głosowanie stanowi załącznik nr 12 

 

 Ad.9 Interpelacje i zapytania Radnych  

oraz Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje  

Przewodniczący Rady poinformował o interpelacjach jakie wpłynęły od ostatniej sesji Rady od radnych: 

Następnie przedstawił w skrócie ich treść oraz poinformował, że wszystkie są dostępne na stronie BIP urzędu 

gminy.   

 

Ad.11 Wolne wnioski i informacje. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – poprosiła zastępcę Wójta Pana Macieja Mądrego, aby w kilku zdaniach 

się przedstawił. Ponadto radna poinformowała, że komisja statutowa spotkała się dwa razy, jesteśmy w 

kontakcie z radcą prawnym. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się  w drugiej połowie lutego br. 

 

Zastępca Wójta Pan Maciej Mądry – mam 44 lata, mieszkam na terenie gminy Gniezno, ukończyłem 

wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, następnie ukończyłem 

podyplomowe studia z dziedziny prawa karnego gospodarczego na Uniwersytecie we Wrocławiu. 

Przez 23 lata byłem zatrudniony  w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winogrady najpierw na stanowisku 

starszego komisarza skarbowego a kończyłem pracę na stanowisku starszy ekspert skarbowy. 

Zajmowałem się prowadzeniem postępowań karno-skarbowych oraz reprezentowałem urząd skarbowy 

przed sądami, prokuratorami i innym instytucjami administracji państwowej. 

Radna Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska – złożyła interpelację w sprawie projektu edukacyjnego w 

którym uczestniczy 10 samorządów dotyczy publikacji książki o Powstaniu Wielkopolskim. Są sygnały z 

placówek oświatowych z terenu gminy Gniezno, że dzieci i rodzice uczniów zgłaszają, aby ta książka się 

znalazła w placówkach oświatowych. Pani Radna zaproponowała Pani Wójt, aby jeśli będzie możliwość 

w budżecie zabezpieczyła środki na nieduży nakład tej książki. 

 

Radny Pan Ryszard Majewski – poinformował, że wpłynęła interpelacja radnej Pani Iwony Pajkert. 

Ponadto do Wójta wpłynęła petycja od mieszkańców Mnichowa w sprawie drogi nr.2870 poprosił o 

udzielenie głosu panu Piotrowi Światkowskiemu na ten temat. Radny zauważył, że przez wiele lat nie 

zajęto się tą sprawą która by częściowo odciążyła przejazd kolejowy na Dalkach. 

Pan Piotr Światkowski przeczytał petycję mieszkańców wsi Mnichowa w sprawie dokończenia drogi 

Mnichowo-Braciszewo-Skiereszewo Woźniki poprzez wyrównanie i położenie asfaltu. 

Pani Wójt – sprawa po raz pierwszy jest przedstawiona, zapoznam się, sprawdzimy warunki, czy 

rzeczywiście będzie konieczność będzie trzeba priorytetowo potraktować tą inwestycję. 
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Sołtys wsi Braciszewo pani Czesława Budzyńska droga Braciszewo – Obora, która jest zniszczona 

również w sprawie powyższej drogi. Również jest to teren gminy Łubowo. Droga we wsi Braciszewo jest 

zniszczona przez budowę drogi S5 jest tam obecnie bardzo duży ruch. Należy myśleć o drodze z 

Mnichowa aż do Obory.Wieś Braciszewo jest przecięta drogą S5. 

Pani Wójt – takie tematy będą omawiane na każdej sesji. Inwestycje drogowe to są priorytety dla wielu 

mieszkańców naszej gminy. Rozumiem i będziemy brać to pod uwagę, a w rękach radnych będą 

podejmowane decyzje. 

Radna pani Kamila Butrymowicz – poinformowała, że w  OSP w Modliszewie jest nowy wóz strażacki, 

podziękowała za zabezpieczone środki w roku 2018 poprzedniemu Wójtowi Panu Włodzimierzowi 

Lemanowi oraz o starania poprzedniemu radnemu Panu Wojciechowi Wilkoszowi. Podziękowała również 

Pani Wójt Marii Suplickiej za dopilnowanie sprawy do końca, że samochód został zakupiony. Szczególne 

podziękowania dla strażaków OSP, gdzie bardzo prężnie działa pan Dawid Bąkowski który nadzorował 

wnioski i pilnował terminów. 

Radny pan Marian Kaźmierczak – poprzednia rada kilkakrotnie zajmowała się  tematem drogi omówionej 

wcześniej. Główną przeszkodą było to, że częściowo droga przebiega przez gminę Łubowo. Brak 

uzgodnienia z gminą Łubowo powodował, że  od torów dalej inwestycji nie było.  

Dalej Radny poprosił Panią Wójt o przychylne spojrzenie na kupno książki o Powstaniu Wielkopolskim 

na potrzeby bibliotek szkolnych. 

 W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IV sesję Rady Gminy 

Gniezno.   

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 16.15 

 

 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


