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Protokół Nr VI /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu  28 lutego 2019r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.20 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia VI sesji nadzwyczajnej 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, z-cę Wójta Pana Macieja Mądrego, Skarbnik Panią Ewę Kaźmierską, Dyrektora 

GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego, oraz mieszkańców gminy.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest zwołana na podstawie wniosku Wójta z dnia 27 lutego 

br. 

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

na sesji będą prawomocne. Nieobecna na posiedzeniu radna Pani Kamila Butrymowicz. Lista obecności 

radnych stanowi załącznik do protokołu.       

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 

1/. Otwarcie VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Podjęcie uchwał: 

a). w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w     

     Modliszewku   

b) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców  

    Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej  

    organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III  

    wraz z oddziałem przedszkolnym 

         6/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

         7/. Wolne wnioski i informacje. 

         8/. Zakończenie obrad VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 Ad.3 

Wniosków  do porządku obrad radni nie zgłosili. 

Ad.4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radną Panią Iwonę Modrzejewską,  

radnego Pana Patryka Dobrzyńskiego, 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 

Podjęcie uchwał: 

-uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Leona 

Formanowicza w Modliszewku   
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Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych Pan Jarosław Wietrzyński omówił projekty uchwał.  

W dniu 30 stycznia br.Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Modliszewku. Polegało by to na tym, że obniżamy stopień organizacyjny Szkoły w 

Modliszewku  i przekształcamy ją w filię Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Uchwała została podjęta i 

przystąpiono do wykonywania kolejnych kroków określonych w ustawie. Powiadomiono wszystkie 

zainteresowane strony w tym również Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty – Wydział Spraw 

Nauczycielskich skontaktował się z gminą przedwczoraj i złożył zastrzeżenie do podjętej uchwały. W 

opinii prawników tego Wydziału, aby przeprowadzić obniżenie stopnia organizacyjnego  i włączyć szkoły 

w Modliszewku w struktury  szkoły Podstawowej w Zdziechowie powinniśmy podjąć dwie uchwały 

tj.likwidującą szkołę w Modliszewku oraz drugą uchwałę przekształcającą szkołę Podstawową w 

Zdziechowie polegające na utworzenie w miejscu zlikwidowanej szkoły w Modliszewku szkoły filialnej 

przyporządkowanej organizacyjnie szkole w Zdziechowie. Terminy są określone ustawowo tj. ostatnim 

dniem  kiedy można powiadomić strony zainteresowane jest dzień dzisiejszy czyli pół roku przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. W związku z tym GCUW wystąpiło do Wójta z prośbą o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym. Apeluję do państwa radnych o podjęcie tych uchwał. Dopełnimy w 

dniu dzisiejszym wszystkich obowiązków które spoczywają na organie prowadzącym w związku z tą 

sprawą. Dyrektor J.Wietrzyński powiedział, że bierze całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe 

zamieszanie. Wynika to nie ze złej woli, tylko innego spojrzenia na sprawę przekształceń szkół które 

prezentuje Kuratorium Wielkopolskie. Uchwała, która była podjęta w dniu 30 stycznia br. była 

przygotowana w oparciu o analizę innych uchwał, które na terenie kraju pod rządami tego samego prawa 

oświatowego były podejmowane. Stanowisko kuratora było zaskoczeniem. Jednak nie mamy żadnej 

mocy, aby przekonać go, że nasze myślenie było prawidłowe, ponieważ to kurator opiniuje i zatwierdza 

akty prawne związane z oświatą. Dyrektor Wietrzyński poprosił Radę o podjęcie tych uchwał.  

Pytań do uchwały nie było. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak  zgłosił uwagę o charakterze ogólnym. W momencie jeśli w całej Polsce 

przyjmuje się uchwały przekształceniowe zgodnie z ogólnie przyjętym prawem i rada gminy zrobiła to 

samo na poprzedniej sesji. Dzisiaj okazuje się ,że zrobiliśmy źle. To jest moja uwaga. 

Uchwała podjęta jednogłośnie- 14 głosów „za”. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 2   

- uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie 

podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze 

organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

Przewodniczący Rady powiedział, że dyrektor Wietrzyński uzasadnił już tą uchwałę razem z poprzednią. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 

Uchwała podjęta jednogłośnie- 14 głosów „za”. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 3   

Ad.6 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło 5 interpelacji od radnych w ciągu ostatniego tygodnia i 

przedstawił ich treść. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak powiedział, że jego pismo było wnioskiem i termin na odpowiedź to 30 

dni. 

Radna Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy wnioski nie powinny wpływać najpierw do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? 

Obrady sesji opuściła radna Pani Agata Górna. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu marcu i kwietniu złożone zostało do WOKIS – u 

zapotrzebowanie na dwa szkolenia. Jedno dla Komisji Rewizyjnej i drugie dla komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. Będziemy zapraszali naszych radnych oraz gości ze Starostwa i z Miasta Gniezna. 
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Wymagane jest 20 osób, aby szkolenie się odbyło. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała czy w najbliższym czasie będzie zakupiony sprzęt do głosowania 

na sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu jutrzejszym o godz.14.00 będzie prezentacja takiego 

sprzętu przez firmę. W budżecie jest przewidziane 50 tys.zł. na zakup takiego sprzętu. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – poruszył sprawę wniosków z ostatniego objazdu świetlic przez 

Komisję Oświaty poprzedniej kadencji z których wynikało, że w 5 lub 6 świetlicach brak jest godła 

państwowego. To zadanie nie zostało wykonane. 

Wczoraj dowiedziałem się i jestem zbulwersowany tym, że aby w Jankowie Dolnym można było zakupić 

godło do świetlicy, który jest budynkiem gminy to trzeba dokonać zmiany w funduszu sołeckim.  

Nie rozumiem tego. Myślę, że to są niewielkie pieniądze i nie trzeba dokonywać zmian w funduszu 

sołeckim. 

Przewodniczący Rady powitał zastępcę Wójta Pana Macieja Mądrego, który dołączył do obrad sesji. 

Radna pani Maria Brykczyńska powiedziała, że jeżdżąc po świetlicach wiejskich zauważyliśmy brak  

tablic znamionowych, czyli, że to jest świetlica wiejska. Komisja oświaty wnioskowała o zamontowanie 

takich tablic na budynkach. 

Wójt Pani Maria Suplicka powiedziała, że przyjmuje opinie. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak powiedział, że na budynku świetlicy powinien być numer budynku. 

Przewodniczący Rady – przyłączam się do opinii radnego M. Kaźmierczaka. Wielokrotnie były zgłaszane 

te problemy, może być to metalowa tabliczka która jest bardzo trwała.  

Ad.7  

Brak. 

Ad.8 

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

Gniezno.  

  

Obrady sesji trwały od godziny 14.20 – 15.00 

 

 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


