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Protokół Nr IX /2019 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 5 kwietnia 2019r . 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia IX 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 Skarbnik Panią Ewę Kaźmierską, Dyrektora GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego, 

Kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę, sołtysów, świetlicowych i osoby które przybyły na sesję. 

Wszyscy radni obecni na posiedzeniu.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecni są wszyscy radni wobec tego wszystkie uchwały 

podejmowane będą prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       

 

Ad.2 

  

  Porządek obrad: 

1). Otwarcie IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

2). Przedstawienie porządku obrad. 

3).Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4). Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5). Podjęcie uchwał w sprawach: 

a). w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., 

b).zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno na 2019 r., 

  c). przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 

r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia 

odpowiedzi na skargę, 

d). przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 

2018w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz.nr 

ewid.121/1,121/2,128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

 

6).Interpelacje i zapytania Radnych. 

7). Wolne wnioski i informacje. 

8). Zakończenie obrad IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Nikt z radnych nie złożył wniosku do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecni są wszyscy radni wobec tego wszystkie podjęte 

uchwały będą prawomocne. 

Ad.4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną Panią Kamilę Butrymowicz, 

Radną Panią Iwonę Modrzejewską, Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 15 głosów.  

Imienny wykaz głosowań jest załącznikiem Nr 1 do protokołu. 

Ad.5 

- uchwała Nr IX/55/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., 
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Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją odbyło się posiedzenie komisji Budżetowo-

Gospodarczej która nie wniosła uwag  do projektu uchwały.  

Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Radna pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska zasugerowała, w ramach wydatków na promocję, czy pani 

Wójt myślała o przedsięwzięciu pn.”turniej sołectw” na zasadzie integracji sołectw, czy jest taki pomysł. 

Pani Wójt –  działania prospołeczne, które mają  za zadanie integrować i aktywizować całą społeczność 

gminy są  w wersjach planistycznych i roboczych realizowane. Na bieżąco będzie można to obserwować 

i zapoznawać  się. Turniej sołectw planowano w miesiącu lutym w okresie wyborów sołeckich. 

Były już rozmowy z mieszkańcami i z niektórymi radnymi. Gmina pragnie realizować politykę integracji i 

aktywizacji społecznej. 

Uchwała podjęta jednogłośnie 15 za, wstrzymujące 0, przeciw 0. 

Imienny wykaz głosowań jest załącznikiem Nr 2 do protokołu. 

 

- uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gniezno, 

Uchwała podjęta jednogłośnie za 15 głosów, wstrzymujące 0, przeciw 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załączniki Nr 3 

 

- uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 

2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na 

skargę, 

Uchwała podjęta jednogłośnie za 15 głosów, wstrzymujące 0, przeciw 0. 

I555mienny wykaz głosowania stanowi załączniki Nr 4 

Projekt uchwały uzasadnił pracownik urzędu pan Marek Józefów. 

 

Radna pani Maria Brykczyńska – zapytała przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  jak to 

interpretuje ponieważ jest to skarga dotyczy to również kolejnej uchwały.  

 

Pan Jakub Fryza – ta skarga nie wpłynęła do Komisji Skarg. Ta komisja rozpatruje skargi dotyczące 

działań Wójta. Te uchwały dotyczą planowania przestrzennego. 

Radny pan Marian Kaźmierczak zapytał pana Marka Józefowa, czy wolno na tym terenie cokolwiek, czy 

ma pozostać jak jest obecnie.  

 

Pan Marek Józefów – to ostatecznie rozstrzygnie sąd administracyjny. 

Uchwała podjęta jednogłośnie za 15 głosów, wstrzymujące 0, przeciw 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załączniki Nr 5 

 

- uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 

2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz 

udzielenia odpowiedzi na skargę. 

 

Uchwała podjęta jednogłośnie za 15 głosów, wstrzymujące 0, przeciw 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załączniki Nr 6 
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Ad.6 

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca 

kwietnia br.  

Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radę z treścią interpelacji, zapytań i odpowiedzi które wpłynęły 

od radnych do dnia sesji: pani Agnieszki Rzempały - Chmielewskiej, Marii Brykczyńskiej, Agaty 

Górnej, 

  

Ad.7 

Radny pan Marian Kaźmierczak odczytał  i złożył na ręce pani Wójt oraz do protokołu oświadczenie 

Komisji Oświaty w sprawie braku współpracy władz Gminy Gniezno z Komisją Oświaty. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – poprosiła radnych o zapoznanie się z propozycją Statutu, który 

opracowała Komisja Statutowa, uwagi kierować do biura rady w czasie 7 dni. Jeśli byłoby to możliwe to 

uchwała można podjąć na najbliższej sesji. Władze gminy również otrzymały projekt Statutu. 

 

Radny pan Marian Kaźmierczak zapytał Panią Wójt jak urząd jest przygotowany na bezterminowy strajk  

nauczycieli w szkołach. 

Pani Wójt – za organizacje pracy w szkole i opiekę nad dziećmi odpowiedzialny jest dyrektor. Jestem na 

bieżąco informowana w zakresie objęcia taką opieką nad dziećmi. Odbyło się spotkanie z opiekunem 

naszych placówek oświatowych w gminie z Kuratorium. 

Radny pan Marian Kaźmierczak – gdyby strajk się przedłużał, a od środy są egzaminy i dyrektor zgodnie z 

rozporządzeniem pani minister dyrektor ma prawo powołać inne osoby do komisji. Czy gmina jest przygotowana na 

zapłacenie tym osobom. 

Pani Wójt – dyrektor ma możliwość zatrudnienia na czas przeprowadzenia egzaminów osób, które będą czuwały 

nad prawidłowością egzaminów. Co do finansowania to należy podnieść kwestie, jak będzie wyglądało wypłacanie 

wynagrodzeń nauczycielom, którzy biorą udział w akcji protestacyjnej. 

Radna pani Kamila Butrymowicz zapytała radnego pana Mariana Kaźmierczaka czy nauczyciele mimo strajku będą 

w szkole? 

Radny pan Marian Kaźmierczak – zgodnie z obowiązującymi przepisami udział w strajku polega na tym, że 

nauczyciele są w miejscu pracy i wstrzymują się od jej wykonywania. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Agnieszce Krakowskiej- Poniewiera która poruszyła sprawę nowych 

umów dotyczących świetlic wiejskich. Obecnie świetlicowi będą mieli zapłacone od wypożyczeń świetlicy. W 

świetlicach są różne ilości wypożyczeni. Powinno być rozpatrzone to indywidualnie. Powinno być zwołane 

zebranie pani Wójt z sołtysami i świetlicowymi, aby przeanalizować co można polepszyć, a co pogorszyć. Jest 

przyjęty pracownik który zajmuje się sprawami kultury z którym bezpośrednio będziemy współpracować i 

wychodzę z założenia, że on w tej chwili zabrał nam pieniądze. Świetlicowi nie mieli dużych pieniędzy niektóre 

sale miały 100 złotych za wypożyczenie niektóre 150 zł + VAT nie było to wcześniej uzgodnione ze 

świetlicowymi. W nowych umowach pisze się o sprawach zasad BHP i PPOŻ ale nie było szkoleń na ten temat. 

Świetlicowi wykonują w czynie społecznym prace związane z np. praniem firan. Pani wójt na zebraniach o wyborze 

sołtysów obiecała że spotka się ze świetlicowymi i sołtysami i nic nie zrobiła  w tym kierunku. Zostały podjęte 

decyzje za naszymi plecami umowa która jest do podpisania do końca stycznia 2020r. jest nie do przejścia, 

proponujemy podpisać umowę na 3 miesiące pilotażowo. Głównie chodzi o to, aby nie obniżać stawki dla 

świetlicowych która do tej pory obowiązywała. Świetlicowi mają dużo pracy której nikt nie widzi, a zostały nam 

obniżone stawki, świetlicowi na te umowy się nie zgadzają. 

Pani Wójt – wprowadzamy nowy regulamin wynajmu świetlic, nie można powiedzieć, że zmiany zostały 

wprowadzone za czyimiś plecami. Gmina w swoich zasobach posiada świetlice wiejskie, nadzoruje je i czuwa nad 

bezpieczeństwem i prawidłowym użytkowaniem tych obiektów. Jest to mienie z którego na równych zasadach mają 

możliwość korzystać wszyscy mieszkańcy. Podam kilka argumentów które przemawiają za tym dlaczego 

przyjęliśmy takie działanie:  

- świetlice są wykorzystywane w różny sposób, dlatego nie było spotkania ogólnego dla wszystkich i rozmowy   

prowadzone są indywidualnie. Rozmawiałam również z panią która przed chwilą się wypowiadała i dziś ta Pani 

proponuje rozwiązanie które tak naprawdę wyszło ode mnie tj. podpisanie umowy która ma w sposób pilotażowy 
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pokazać, czy sposób który zamierzamy przyjąć w wykorzystywaniu świetlic zmieni pewne realia. Gmina do 

świetlic każdego roku dokłada kwotę 450 000 tyś. zł., ale to nie jest najważniejszy czynnik tych zmian które 

chcemy wprowadzić. Chcemy spróbować zmienić  sposób wykorzystania tych świetlic, aby przekonać się, czy 

możemy zmniejszyć koszty dla budżetu gminy. Proponujemy opiekunom świetlic inny sposób zarządzania i 

gospodarowania świetlicami, ja rozumiem, że zarządzanie tymi świetlicami to obowiązki. W przypadku wynajmu to 

te obowiązki będą pewnego rodzaju marżą wynagradzane. W przypadku tych świetlic których nie uda się 

zagospodarować pod kątem wynajmu to chcę zwrócić uwagę na istotną funkcję jaką ma pełnić świetlica. Świetlica 

ma być ośrodkiem integracji, aktywizacji mieszkańców. Opiekun świetlicy przekazując klucze grupie która 

uzasadnia, że takie działania będzie prowadzić wtedy jest udostępnienie bezpłatne. Wówczas opiekun musi spełnić 

określone kryteria. Chcę aby wszyscy mieszkańcy czuli odpowiedzialność za ten obiekt i aby wszyscy czuli się 

gospodarzami świetlicy. Świetlice to nasze dobro wspólne i to jest istotą tej dyskusji.  

Pani Wójt poprosiła osoby które mają wątpliwości co do podpisania umowy i uznania regulaminu, aby 

indywidualnie spotykać się z władzami gminy. Radna Pani Kamila Butrymowicz dodała, że radni gminy zgłaszali 

również to że te umowy zostały sformułowane w sposób krzywdzący dla świetlic które mają małą ilość 

wypożyczeni. Są świetlice które są mało atrakcyjne pod względem wypożyczeń i to jest krzywdzące. Ogólny koszt 

roczny wypłat dla świetlicowych to 40 000 tyś. zł. Radna zaproponowała aby świetlice miały ryczałt i do tego jakiś 

dodatek za wypożyczenia dalej radna dodała że należy uszanować pracę którą muszą wykonywać świetlicowi 

(mycie okien, koszenie trawy) te umowy zostały trochę krzywdząco sformułowane  dla świetlicowych z naszej 

gminy. 

Przewodniczący rady – osoby które się wypowiedziały wnioskują o to aby podjąć próbę zmiany regulaminu  

Radna Pani Maria Brykczyńska – komisja oświaty w poprzedniej kadencji wielokrotnie wnioskowała aby ożywić 

świetlice wiejskie. Teraz obawiam się, że te umowy spowodują to że niektóre świetlice upadną. Na komercyjnym 

wypożyczeniu świetlic to tylko kilka z nich może zarabiać. 

Radna Pani Agnieszka Rzempała Chmielewska – były spotkania indywidualne w sprawie podpisania nowych umów 

ale nie odniosły zamierzonego skutku. Osobiście zaapelowała o większy udział partycypacji społecznej i 

konsultowanie. Były głosy ze strony sołtysów i świetlicowych że proszono o spotkanie jeszcze w marcu br. Radna 

zasugerowała aby postawić na element na zasadzie konsultacji ponieważ mieszkańcy tego oczekują i taka jest 

potrzeba. Jeśli jeszcze nie ma podpisanych umów to zawsze jest czas na rozmowę. Radna wnioskuje, aby w 

najbliższym czasie takie spotkanie się odbyło aby wszyscy na tym spotkaniu mieli możliwość wypowiedzi. 

Pani Wójt – cały czas trwają konsultacje i rozmowy z opiekunami świetlic które były oraz z nowymi, kompromis 

zawsze jest możliwy. W przyszłym tygodniu będziemy starali się podpisać wszystkie umowy. 

Sołtys wsi Braciszewo Pani Czesława Budzyńska – W przypadku wsi Braciszewo były dwie rozmowy 

indywidualne które nie przyniosły skutku.  

Pani Wójt – nadal podtrzymuję, że trwają konsultacje i będą nadal rozmowy. Podtrzymuję, że regulamin w tej 

formie wejdzie w życie. 

Radny pan Marian Kaźmierczak – to po co konsultacje, skoro regulamin wejdzie w życie i tak tzn.  

nie ma konsultacji. 

Pani Wójt – niepotrzebne tu są emocje, nikt nie ma złej woli. Próbujemy wprowadzić inny system zarządzania po 

to, aby mieć wiedzę czy jesteśmy w stanie ograniczyć środki które są przeznaczane co roku na świetlice wiejskie. 

Nowy system zarządzania będzie modyfikowany  w zależności od tego jak będą zgłaszane uwagi. 

Takie same informacje były przekazywane wszystkim  osobom z którymi rozmawiałam.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest miejscem, gdzie będą emocje nie da się pewnych rzeczy 

wyeliminować. Dopóki będę przewodniczącym to będę udzielał głosu mieszkańcom, którzy mają coś do 

powiedzenia. Dalej Przewodniczący rady ponownie wnioskował do Pani Wójt, aby podjąć próbę zmiany umów. 

Rada i Wójt pracuje dla mieszkańców. 

Sołtys wsi Braciszewo pani Czesława Budzyńska powiedziała, że umowy nie są pilotażowe,  ponieważ są 

podpisywane do 2020 roku, niektóre na 3 miesiące. Może pracownik zatrudniony ds.promocji by przyjechał i 

wyjaśnił sprawę ile jest podpisanych umów, czy przyjedzie na każdą świetlicę i obejrzy w jakim są stanie, co od 

świetlicy można wymagać. Czy ten pan może trochę popracować.  

Z-ca Wójta  pan Maciej Mądry – będąc na zebraniach wiejskich w panią Wójt często słyszeliśmy głosy, że 

niechętnie są wynajmowane świetlice z uwagi na to, że szkoda ich wynajmować. 
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Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych radna Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska powiedziała, że 

członkowie Klubu są przeciwni takiemu sposobowi komunikowania się  z sołtysami. 

Klub Radnych Niezależnych jest przeciwny takiemu sposobowi zarządzania. 

Przewodniczący Rady – jeżeli będzie zwołana kolejna sesja i uznam, że będzie potrzeba wpisania w porządek obrad 

punktu  w sprawie regulaminu świetlic to będzie wpisany. Terminu sesji jeszcze nie ma, ale będzie to koniec 

kwietnia lub początek maja. 

 

Radna pani Maria Brykczyńska wnioskowała, aby zorganizować szkolenie dla radnych nt gospodarki  przestrzennej 

w gminie Gniezno. 

Przewodniczący Rady – w tej sprawie rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Michałem Glejzerem 

,który ma zwołać dla radnych z miasta takie szkolenie i wówczas również mogliby uczestniczyć radni z naszej 

gminy. 

Ad.8 

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

Gniezno.   

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 – 15.30  

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Monika Salska                  /-/ Mariusz Nawrocki 

  

  

  


