Protokół Nr XXIV/2020 z obrad Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Sesja w terbie zdalnym.
Ad.1
Obrady sesji prowadzone w trybie zdalnym rozpoczęły się o godz. 13.00.
Otwarcia XXIV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który
powitał wszystkich obecnych przy komputerach Panią Wójt Gminy Marię Suplicką, z-cę Wójta Pana
Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych Gminy Gniezno, sołtysów i mieszkańców gminy Gniezno,
którzy obserwują transmisję przez internet. Jest to pierwsza zdalna sesja, jeśli pojawią się problemy
techniczne to proszę o wyrozumiałość. Na tej sesji będzie głosowanie imienne. Przewodniczący omówił
szczegółowo procesy techniczne obrad.
Przewodniczący Rady sprawdził zdalnie listę obecności Radnych, do podjęcia uchwał potrzebna jest
obecność ośmiu radnych, aby podjęte uchwały były prawomocne.
Lista obecności będzie podpisana przez Przewodniczącego Rady i będzie stanowiła załącznik do
protokołu z dzisiejszej sesji. Na sesji obecnych było 15 radnych.
Ad.2
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Gniezno.
2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Wnioski Radnych do porządku obrad.

4.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał.

5.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady Gminy podejmowanych w okresach
między sesjami.

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno
b) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno
c) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w Gminie Gniezno
d) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie Gniezno
e) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w Gminie Gniezno
f) utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej
statutu
g) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
9. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Zdziechowie za 2019rok.
10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
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Ad.3
Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? Wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poinformował radnych o technice głosowania imiennego.
Ad.4
Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym między 28 lutym 2020r. - 30 kwietniem
2020r.
Referat podatków i opłat lokalnych
W wyniku zmiany stawki wygenerowano i wysłano właścicielom nieruchomości zamieszkałych 3340
sztuk zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu powiadomienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o rezygnacji Gminy Gniezno z
realizacji usługi wywozu odpadów komunalnych wygenerowano i wysłano 151 szt. zawiadomień, a także
69 szt. zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 4 właścicielom domków
letniskowych wysłano informację o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Notujemy duży wzrost składanych deklaracji po zmianie stawki za odpady( ponad 10 szt. dziennie)
W zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym przyjęto 378 wniosków wraz z
załącznikami, które rozpatrzono oraz wydano decyzje przyznające zwrot.
Otrzymaliśmy dotację w kwocie 708 280,15 zł., jest to zwrot z podatku akcyzowego.
W Referacie dokonywane są bieżące księgowania, rozliczenia i uzgodnienia podatków i opłat na rzecz
Gminy.
Referat Gospodarki i Rozwoju
Inwestycje i naprawy:
1.Trwa wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowych
przewidzianych do realizacji w budżecie na bieżący rok. Przewidywany termin zakończenia
opracowywania projektów czerwiec/lipiec 2020r.oraz opracowanie projektu drogowego na przebudowę
drogi gminnej we wsi Winiary. Planowane zakończenie opracowania projektu i możliwość ogłoszenia
przetargu na realizację zadania to sierpień 2020 r.
2. W realizacji są prace geodezyjne na opracowanie map do celów projektowych na przebudowę drogi
gminnej Zdziechowa – Krzyszczewo.
3. Budowa żłobka Gminnego oraz budowa budynku głównego w Zdziechowie przebiega zgodnie z
harmonogramem. Prace zostaną wykonane w terminie.
4.Wykonano naprawę zdewastowanych wiat przystankowych w miejscowości Wełnica i Modliszewo –
koszt 1440,00 zł (brutto).
5.Dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Goślinowo przy drodze powiatowej
na wysokości Os. Leszka Białego. W najbliższym czasie zostanie utwardzony z kostki teren w miejscu
ustawienia wiaty.
6. W dniu 23.04.2020 r. rozpoczął się montaż wiat biesiadnych w miejscowości Łabiszynek.
7.Na bieżąco wykonywane jest równanie dróg z wysypywaniem kruszywa drogowego oraz remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie całej gminy.
8. W dniu 10 kwietnia zostało ogłoszone zapytanie w celu rozeznania rynku na zadanie pod nazwą:
Zamierzenie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj „Budowa przedszkola w Jankowie Dolnym”
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na dz. o nr ewid.150/8 we wsi Jankowo Dolne. To zapytanie ma na celu jedynie charakter badania rynku.
Mamy już pozytywny odzew, firmy interesują się przygotowaniem tego zadania inwestycyjnego.
W najbliższym miesiącu ruszają roboty inwestycyjne na drogach:
1- budowa drogi na ulicy Helskiej w miejscowości Jankówko
2- remont chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jankowo Dolne
3.- naprawa nawierzchni w miejscowości Dębówiec
Zamówienia publiczne:
Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe,
Pierwsze postępowanie ogłoszone 27 lutego 2020 r. zakończone unieważnieniem w związku z faktem, że
wszystkie oferty złożone w postępowaniu przekraczały możliwości finansowe zamawiającego.
Ponowne postępowanie ogłoszono w dniu 26 marca 2020 r.
•

termin składania ofert upłynął w dniu 15 kwietnia 2020 r.

•

złożono 6 ofert, trwa ocena postępowania

Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminie Gniezno:
•
Postępowanie zostało zakończone 30 marca br. podpisaną umową z wykonawcą firmą Kowalski
Budownictwo Sp. z o.o. Żnin
Kolejne zamówienia publiczne:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
zamieszkałych na terenie gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2020 r.:

właścicieli

nieruchomości

W tym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, umowa z Urbis Sp. z o.o. Gniezno została podpisana.
Zakończono postępowanie w zakresie bieżących remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni
bitumicznej w Gminie Gniezno w 2020 r. zakończone podpisaniem umowy w dniu 24 marca 2020 r. z
wykonawcą: LIDER: Firma Usługowo-Handlowa Anna Białobrzycka Gniezno.
W dniu 9 kwietnia 2020 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie kompleksu
działek rolnych położonych we wsiach Kalina i Lulkowo, o łącznej powierzchni 30,9851ha.
Dzierżawca wylicytował czynsz dzierżawny na kwotę 33 291,67 zł za okres n 15 kwietnia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. Porównując z ubiegłym rokiem to kwota wzrosła dwukrotnie w stosunku do ubiegłego
roku.
Referat ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych:
1.
Wykonano cięcia techniczne i pielęgnacyjne, wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Gniezno
w ramach utrzymania zieleni w pasach drogowych. Prace trwają na bieżąco.
2.
Dokonano nasadzeń drzew w miejscowości Skiereszewo posadzono 8 klonów zwyczajnych, w
ramach nasadzeń następczych, nakazanych decyzją Starosty Gnieźnieńskiego.
3.
Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectw – uzupełnienie brakujących
pojemników na odpady, zakup worków, rękawiczek z przeznaczeniem do akcji sprzątania sołectw.
4.

Zrealizowano zadanie pn. „Sterylizacja i kastracja kotów na rzecz właścicieli kotów

z terenu Gminy Gniezno”. Budżet na ten rok został już wyczerpany.
5.
Realizowane są odbiory wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Gniezno.
Rozpatrywane jest ok.60 wniosków.
Działania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku ze stanem epidemii CoVID-19:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydałam zarządzenie wprowadzając zmiany w organizacji i
systemie pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno.
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Od 1 kwietnia 2020r. do odwołania wprowadzony został system pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu
Gminy, w miejscu zamieszkania pracownika, poza dniami wskazanymi jako pełnienie dyżuru w miejscu
zatrudnienia. Mieszkańcy dostarczają korespondencję i sprawy do urzędu drogą elektroniczną, do urny
przed urzędem lub pocztą.
Pracownicy Urzędu Gminy podzieleni na grupy, wykonują swoje obowiązki służbowe, zgodnie z bieżąco
przyjmowanym harmonogramem. Poza tym cześć pracowników z uwagi na zamknięcie szkół
i przedszkoli zdecydowała się na przysługujący im zasiłek opiekuńczy.
Pomimo stanu epidemii i przyjętych ograniczeń, zadania urzędu są bieżąco realizowane. Pracownicy
dokładają wszelkich starań, aby wszystkie sprawy załatwiać w możliwie najkrótszym terminie.
Na bieżąco prowadzona jest polityka informacyjna dla mieszkańców w czasie epidemii poprzez środki
masowego przekazu: stronę internetową, portale internetowe.
Na bieżąco odbywają się spotkania sztabu kryzysowego, który analizuje panującą sytuację, podejmują
środki zapobiegawcze. Odpowiadając na kolejne obostrzenia zakupiono następujące środki ochrony:
płyny dezynfekcyjne, żele odkażające, przyłubice, okulary ochronne, maseczki, kombinezony TYCHEM
2000 oraz lekkie kat III, rękawice, dozowniki do płynów oraz inne niezbędne środki.
Przygotowane pakiety przekazano gminnym jednostkom OSP, pracownikom GOPS.
Informuje że Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 26 marca 2020 roku została w kwocie 72.700,00zł
rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.
Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:
1.
w związku z pismem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie dot.
realizacji polecenia Wojewody Wielkopolskiego, gdzie wytypowano jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji zadań związanych z pomocą
osobom potrzebującym będącym w kwarantannie tj. OSP Zdziechowa oraz OSP Modliszewo gm.
Gniezno. Na ten cel przeznaczono 23.000,00 zł są to zakupy m.in.: masek ochronnych, kombinezonów,
okularów, worków, żelu antybakteryjnego. Część tych środków została protokolarnie przekazana
nieodpłatnie Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.
2.
Pozostała część w kwocie 49.700,00 zł zostanie przeznaczona na środki ochrony osobistej dla
mieszkańców Gminy Gniezno
3.
W dalszym etapie planujemy przeznaczyć 20.000,00 zł na zakupy dla SP ZOZ w Gnieźnie, gdzie
zostaną zakupione testy na Covid 19 oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego w
pogotowiu ratunkowym.
Odpowiadając na sygnały mieszkańców uruchomiliśmy usługę porad psychologicznych dla mieszkańców.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej oraz facebooku.
Z powodzeniem przebiegła akcja dostarczenia pakietów ochronnych do domostw w gminie. Kieruję
podziękowania do gminnych jednostek OSP za pomoc w dostarczeniu. Dziś trwa kolejna akcja – paczki
żywnościowe będą dostarczone do osób w kwarantannie oraz do członków klubu seniora. Paczki
ufundowała firma Text Year Europe na znak solidarności z naszą społecznością lokalną. Paczki rozwożą
jednostki OSP ze Zdziechowy i Modliszewa wytypowane do dostarczania żywności.
Na prośby mieszkańców uruchomiona została usługa psychologa. Porady udzielane są zdalnie,
telefonicznie we wtorki i piątki.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 69 800,00 zł w ramach projektu Zdalna Szkoła-wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakupiono 25 nowych laptopów z
oprogramowaniem Microsoft Office 2019, które 19 kwietnia br. zostały przekazane dyrektorom szkół z
terenu gminy Gniezno. Laptopy zostały rozdysponowane uczniom w ilości 20 szt., oraz 5 szt.dla
nauczycieli, którzy nie posiadali wymaganego sprzętu do edukacji zdalnej. Po zakończeniu kształcenia
zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki na miejscu. Grant w
całości pokrywa zakup sprzętu (dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowanych), Gmina nie wnosiła
wkładu własnego na zakup.
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Bardzo dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które w tym trudnym okresie dla nas wspierają i troszczą
się o dobro naszej gminy.
Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które szyły maseczki dla naszych mieszkańców w liczbie 1000 szt.
Były to panie z Modliszewa i panie z KGW KURA w Szczytnikach Duchownych.
Specjalne podziękowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
wykonanie ok 1000 maseczek.

Stowarzyszenia Razem za darmowe

Pani Wójt - w tym trudnym okresie doświadczamy dużo życzliwości i dobrego serca. To jest ogromny
potencjał naszej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają bezinteresownie, anonimowo.
Dziękuję pracownikom GOPS-u, niektórym radnym, sołtysom za zrozumienie i życzliwość.
Potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Życzę dużo zdrowia i siły w codziennym zmaganiu się z epidemią i
jej skutkami.
W dalszej części Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał.
Po zakończeniu sprawozdania Radni zadawali pytania Pani Wójt.
Radna Maria Brykczyńska – mieszkańcy pytają o potwierdzenia odbioru wniosków wrzucanych do
skrzynki przed urzędem.
Pani Wójt – mieszkańcy jeżeli oczekują potwierdzenia wpływu sprawy to mogą wrzucać do urny w
dwóch egzemplarzach i w terminie późniejszym otrzymają potwierdzenie wpływu sprawy. W przypadku
wpływu sprawy elektronicznie to potwierdzeniem jest wpływ.
Radna Kamila Butrymowicz zapytała ile komputerów zostało przekazanych na każdą jednostkę
oświatową?
Pani Wójt – zostało przekazanych 7 komputerów dla Szkoły w Goślinowie, 7 dla Szczytnik Duchownych,
2 dla Zdziechowy i 8 dla Jankowa Dolnego. Można to szczegółowo sprawdzić w protokołach.
Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zapytała o przygotowanie gminy do wyborów Prezydenckich
w dniu 10 maja br. Czy jest wymagana ilość członków komisji. Czy były wysłane do Poczty Polskiej
korespondencje dotyczące list wyborców,
Pani Wójt – komisje są w gotowości, ale sytuacja zmienia się na bieżąco. Jesteśmy w gotowości na 10
maja do przeprowadzania wyborów. O trybie przeprowadzenia wyborów wiemy tyle, co wszystkie inne
samorządy. Czekamy na spływ informacji. Jeśli chodzi o spis rejestru wyborców to dzisiaj wydałam
postanowienie w sprawie udostępnienia spisu wyborców w kwestii zawieszenia postępowania
administracyjnego, ponieważ zwróciliśmy się do Prezesa Urzędu Danych Osobowych o wydanie
jednolitego stanowiska w sprawie udostępnienia spisu wyborców i wskazanie podstaw do jego
udostępnienia. W związku z tym, że oczekujemy na odpowiedź wydałam postanowienie o zawieszeniu
postępowania administracyjnego.
Radny Marian Kaźmierczak – Pani Wójt przekazała w sprawozdaniu informację dotyczącą zadania
pytania Zaprojektuj i wybuduj” chodzi o Przedszkole w Jankowie Dolnym. Było wspólne spotkanie gdzie
Komisja Oświaty skierowała wnioski pokomisyjne do Pani Wójt, gdzie było napisane, że komisja
opowiada się za realizacją istniejącego projektu. Umawialiśmy się na to, że Pani Wójt możliwie
najszybciej ogłosi przetarg na budowę przedszkola. Jak tak będziemy robić to możemy nie zdążyć do
końca roku. Dalej Radny zapytał, czy z zapytaniem wiążą się jakieś wydatki ?
Pani Wójt – zapytanie w celu rozeznania rynku nie generuje żadnych kosztów ze strony gminy, dostarcza
nam wiedzę, czy tą metodą moglibyśmy wybudować obiekt za mniejsze pieniądze. Jednocześnie
informuję, że zgodnie z dokumentacją na realizację tej inwestycji potrzeba jest 7.5 mln. brutto po
aktualizacji kosztorysu. W budżecie zaplanowane jest łącznie w tym i przyszłym roku 4 mln.200 tys. zł.
To jest ewidentny dowód , że nie jesteśmy w stanie rozpocząć realizacji inwestycji ponieważ nie
posiadamy zabezpieczonych środków na całość realizacji inwestycji.
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Radny Marian Kaźmierczak – wspólne posiedzenia komisji Oświaty z Panią Wójt kończyły się
wnioskowaniem, aby inwestycję etapować. Potrzeba pieniędzy nie na całą inwestycję tylko na to, co w
danym momencie realizujemy. Rada podjęła uchwałę w sprawie obligacji po to, aby były pieniądze.
Przeciąganie w czasie realizacji inwestycji nie spełni warunków, które zostały przyjęte które są w
projekcie.
Pani Wójt – wielokrotnie informowałam, że jesteśmy w procesie przygotowania inwestycji i że inwestycja
została zaplanowana tylko rzeczowo, a nie finansowo. Próbujemy analizować inne rozwiązania, aby jak
najszybciej inwestycję rozpocząć. Proszę nie wymagać ode mnie, abym powiedziała coś, czego nie chcę.
Radna Maria Brykczyńska – zapytała, czy przedsiębiorcy będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za
okres trzech miesięcy czyli kwiecień, maj, czerwiec, oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy z powodu braku dochodów.
Pani Wójt – nie wpłynęło takie zapytanie do urzędu gminy.
Dalej Radna powiedziała, że mieszkańcy pytają, że jeżeli złożą taki wniosek, to jest możliwość zwolnienia
z podatku?
Pani Wójt – oczywiście jest.
Radna Kamila Butrymowicz – zapytała, czy przedszkola na terenie gminy Gniezno będą funkcjonować od
6 maja br. czy termin będzie odroczony na późniejszy czas?
Pani Wójt - jestem po rozmowach z dyrektorem Sanepidu, pani dyrektor uznała, że można by spróbować
otworzyć przedszkola z zachowaniem określonych procedur. Prawdopodobnie będę chciała otworzyć
przedszkola i oddziały przedszkolne od dnia 6 maja br.
Przewodniczący Rady podziękował za sprawozdanie.
Ad.5
Przewodniczący Rady poinformował, że aktywność Rady Gminy jest ograniczona z uwagi na trudny czas.
Poprzednia sesja odbyła się w dniu 13 marca br. Biuro Rady prowadzi na bieżąco korespondencję
wpływającą. W dniu 22.04.br. i 28 .04.br.odbyła się próbna sesja zdalna. Dodatkowo w dniu 28 kwietnia
omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Pytań nie było.
Ad.6
W tym punkcie porządku obrad Rada podejmowała uchwały.
a).- uchwała Nr XXIV/163/2020 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno
Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały.
Pytań nie było.
Głosowanie imienne: 15 głosów za.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu.
b).- uchwała w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Gniezno
Projekt uchwały na prośbę pani Wójt uzasadniła mecenas Justyna Gałęcka.
Intencją projektu uchwały było uregulowanie zasad gospodarowania nieruchomościami. Uznaliśmy,
że uchwała z 2008 roku jest niejasna z uwagi na to, że została przyjęta w 2008 roku.Ta uchwała
zasadniczo się nie różni. Nie było intencją ograniczania kontroli radnych, chodziło o jasne określenie
kiedy wymagana jest uchwała Rady Gminy i jakie są podstawowe zasady gospodarowania mieniem.
Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska powiedziała, że na spotkaniu było wiele wątpliwości co do
zapisów w projekcie uchwały. Wymieniona jest tylko ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.
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Brak jest odniesienia do art.18 ustawy o samorządzie gminy gdzie jest mowa o tym, że wszelkie zbycia i
nabycia są kompetencją wyłączną Rady. Uchwała nie jest doprecyzowana. Z uwagi na system pracy
zdalnej nie było możliwości przeprowadzenia posiedzeń poszczególnych komisji. Warto by było, aby
komisje szczegółowo przedyskutowały projekt uchwały i powinny wydać swoje opinie.
Pani Mecenas – chodzi o sytuację kiedy po umowie na czas określony zawieramy kolejną. To wynika
bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym i wymagana jest obligatoryjnie zgoda Rady Gminy.
Radna Agnieszka Rzempały-Chmielewskiej – w tej uchwale tego brak.
Radna Maria Brykczyńska – radna jest zaniepokojona tym, że rada nie będzie miała wpływu na
nieodpłatne lub odpłatne przekazywanie dróg na terenie gminy lub innych nieruchomości. Uchwała musi
być doprecyzowana, musi być wzmianka o ustawie o samorządzie gminnym. Nie było możliwości
przedyskutowania przez komisje. Uchwała powinna być uchwalona w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady powiedział, że zdalny tryb nie zwalnia z tego, aby procedować uchwały w
sposób rozsądny i rzetelny też do wniosku będzie się przychylał.
Radna Kamila Butrymowicz- co w przypadku, gdy jeżeli ta uchwała będzie przyjęta i Pani Wójt kupi
nieruchomość, która nie była ujęta w budżecie gminy? Rada powinna mieć wpływ na nabywanie
nieruchomości. Jak to odnieść do budżetu gminy? Można to jeszcze przedyskutować na komisjach.
Pani mecenas – w momencie zawierania umowy pani Wójt musi mieć zabezpieczone środki. Może to
być umowa przedwstępna.
Przewodniczący Rady – na podstawie paragrafu 21.ust 2.ppkt.5 złożył wniosek formalny do odesłania
projektu uchwały do komisji. Nikt więcej nie zabrał głosu.
Głosowanie wniosku formalnego: za 12,przeciw 1 głos, głosy wstrzymujące 2.
c).- uchwała Nr XXIV/164/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo w
Gminie Gniezno
Pani Wójt uzasadniła podjęcie uchwały – gmina Gniezno uczestniczy w programie Wielkopolska
Odnowa Wsi od roku 2016 i sukcesywnie przyjmuje kolejno strategie poszczególnych wsi. Cel programu
to aktywizacja lokalnej społeczności. Obecnie w ramach programu zadania realizuje 11 sołectw.
Brak pytań.
Głosowanie imienne projektu uchwały: za 15 głosów.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu.
d).- uchwała Nr XXIV/165/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w Gminie
Gniezno
Głosowanie imienne projektu uchwały: za 15 głosów.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu.
e).- uchwała Nr XXIV/166/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wierzbiczany w
Gminie Gniezno
Głosowanie imienne projektu uchwały: za 15 głosów.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu.
f).- uchwała Nr XXIV/167/2020 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w
Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu
Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Dla gminy jest to historyczna chwila, ponieważ powstaje nowa
jednostka – żłobek. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu środków finansowych poza budżetowych z dwóch
źródeł. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałanie 6.4.1. Całkowita
wartość to 1.710.105.00 zł., a kwota dofinansowania 1.624.539 00 zł. Drugie źródło finansowania to
rządowy Program Maluch pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 900 tys. zł. Żłobek będzie
funkcjonował przez 24 miesiące od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022r.Rodzice nie będą ponosić
żadnych opłat. Rekrutacja do żłobka będzie miała charakter ciągły od czerwca 2020r. Pierwszeństwo mają
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mieszkańcy gminy Gniezno, żłobek będzie przyjmował dzieci z terenu całej gminy. Przyjętych zostanie
30 dzieci, oprócz tego będzie lista rezerwowa. Szczegóły dotyczące naboru pojawią się pod koniec maja
początek czerwca na stronie internetowej, facebooku, prasie, mediach. Sprawy finansowe i opiekę
administracyjną zapewnia Urząd Gminy. Aktualnie trwają prace budowlane adaptacyjne, ok.300 m2.
Zatrudnienie w żłobku będzie obejmowało 4 opiekunki, pomoc opiekunki, sprzątaczka, pielęgniarka na
pół etatu. Jest przygotowany przetarg na wyposażenie żłobka, opracowana jest dokumentacja. Nabór na
dyrektora i pracowników rozpocznie się w maju br.
Radna Maria Brykczyńska – od kiedy zacznie się nabór pracowników do żłobka? Czy nabór pracowników
będzie zależał od dyrektora żłobka, czy od władz gminy?
Pani Wójt – na początku maja br. będzie ogłoszony konkurs na dyrektora i pracowników. Nabory muszą
odbywać się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku doboru kadry pracowniczej
uczestniczy dyrektor żłobka. Dlatego kolejność będzie taka, że najpierw będzie wybór dyrektora później
pracowników. Informacja będzie na stronie internetowej gminy.
Radny Marian Kaźmierczak – czy będzie prowadzony konkurs na stanowisko dyrektora ?
Czy w gminie jest specjalna procedura, która stanowiłaby o tym w jaki sposób ma być ma być wybierany
dyrektor żłobka, lub przedszkola, czy posiłkujemy się obowiązującą ustawą oświatową.
Pani Wójt – nie posługujemy się ustawą oświatową, jest to opieka społeczna, konkurs będzie się odbywał
w oparciu o przepisy opieki społecznej. Procedura będzie tworzona równocześnie ze żłobkiem.
Radny Marian Kaźmierczak –mówiąc o procedurze miałem na myśli nie tylko wybór dyrektora, ale także
nabór na inne funkcje kierownicze. Jeśli mowa o wyborze kierownika Instytucji Kultury – biblioteki to
jest mowa o pracowniku samorządowym?
Pani Wójt – jeżeli mówimy o pracownikach urzędu, to są przepisy odpowiednie o pracownikach
samorządowych. Kierownik w bibliotece jest pracownikiem Instytucji Kultury, który jest odrębną
jednostką budżetową, nie jest to pracownik samorządowy. Prawo dopuściło powołanie dyrektora jako
decyzja Wójta, co jest dopuszczalne.
Głosowanie projektu uchwały :za 15 głosów.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do uchwały.
h) -uchwała Nr XXIV/168/2020r.w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Robert Błoch.
Dyskusji nie było.
Głosowanie projektu uchwały :za 15 głosów.
Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do uchwały.
Ad.7
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika o skrótowe przedstawienie sprawozdania, poinformował
również, że radni otrzymali sprawozdanie w formie papierowej wraz z materiałami na sesję.
Sprawozdanie przedstawił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Jopa.
Pytań nie było.
Ad.8
Z-ca Wójta Maciej Mądry powiedział, że wszyscy radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 w wersji
papierowej zapytał, czy jeszcze raz przedstawić sprawozdanie, czy radni zapoznali się i będą zadawać
pytania.
Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali wersję papierową, poprosił, aby radni zadawali
pytania.
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Radna Wioletta Nawrocka zadawała kolejno pytania:
- gdzie odbył się wyjazd dzieci na kolonie letnie i ile dzieci uczestniczyło?
Z-ca Wójta – Komisja zamieściła w internecie zapytanie, ale nikt się nie zgłosił. Skorzystaliśmy z
propozycji firmy, która organizowała wyjazd w 2018 roku. Kwota wynosiła 25 tys. zł. Udział wzięło 25
dzieci. Wyjazd był nad morze. Rekrutacja była przeprowadzona przez GOPS.
Radna W. Nawrocka- gdzie odbyły się 4 warsztaty przyrodniczo-farbiarsko-chemiczne i ile dzieci
uczestniczyło?
Z-ca Wójta – warsztaty przeprowadzone w 4 sołectwach: Szczytnikach Duchownych, Mnichowie,
Strzyżewie Paczkowym i Łabiszynku. W każdych zajęciach uczestniczyło ok.25 dzieci.
Radna W. Nawrocka - gdzie odbyły się warsztaty teatralne i ile dzieci uczestniczyło?
Z-ca Wójta - warsztaty przeprowadzono w 4 sołectwach: Szczytnikach Duchownych, Mnichowie,
Strzyżewie Paczkowym i Łabiszynku. W każdych zajęciach uczestniczyło ok.25 dzieci.
Radna Wioletta Nawrocka - pojawiają się te same sołectwa, czy te sołectwa kierowały wnioski, czy urząd
wysyłał oferty do tych sołectw?
Z-ca Wójta – tymi sprawami zajmował się pracownik od kultury i nie mamy informacji na ten temat jak to
było organizowane.
Radna Wioletta Nawrocka - dofinansowanie imprez szkolnych i przedszkolnych w m-cu grudniu
2019r.czy to był wspólny wniosek wszystkich dyrektorów szkół, czy każda placówka kierowała wniosek?
Czy mogę uzyskać wgląd do faktur na zakupy i ich kserokopie.
Z-ca Wójta – odbyło się spotkanie dyrektora CUW-u z dyrektorami placówek oświatowych, zostały
pieniądze i była propozycja, aby każdy dyrektor złożył wniosek na dofinansowanie tych imprez. Radna
otrzyma skan faktur mailowo.
Radna Wioletta Nawrocka - gdzie odbyło się szkolenie dla członków Komisji?
Z-ca Wójta szkolenie odbyło się w urzędzie gminy, uczestniczyła cała Komisja Koszt szkolenia to 700 zł.
Radna Wioletta Nawrocka- dlaczego brak jest zapłaty za fakturę z grudnia 2019r.,będzie zapłacona w tym
roku chodzi o umowę cywilną.
Z-ca Wójta - mogła być taka sytuacja, że faktura została wystawiona z terminem płatności w styczniu
2020r. Proszę wskazać fakturę i przedłożę wyjaśnienia.
Radna Maria Brykczyńska – umowy zlecenie członków komisji oraz osób prowadzących zajęcia w
świetlicach środowiskowych na kwotę ponad 20 tys. zł. W jakich świetlicach odbyły się zajęcia, jak one
były powiązane z profilaktyką?
Z-ca Wójta – członkowie Komisji mają wynagrodzenie w wysokości 420 zł, natomiast Przewodniczący
Komisji 480 zł. Umowy zlecenia są wyszczególnione w rejestrze umów. Zostałem Przewodniczącym
Komisji od dnia 1 kwietnia 2019r. umowy były zawierane przed moim działaniem w Komisji.
Z-ca Wójta wyszczególnił kolejno umowy zlecenia z rejestru umów zawarte z osobami prowadzącymi
zajęcia w świetlicach środowiskowych i pełnienie funkcji opiekuna dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Radna Kamila Butrymowicz miała uwagę - w gminie Gniezno jest 31 sołectw i organizowanie wydarzeń
kulturalnych tylko w 4 sołectwach było nie fair w stosunku do innych sołectw.
Ad.9
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Instytucji Kultury
w Zdziechowie za 2019rok zostało przekazane radnym wraz z dokumentami na sesję.
Pani Wójt – sprawozdanie zostało przygotowane przez panią dyrektor, która jest już na emeryturze, jeśli
będą pytania ze strony radnych wówczas odpowiem pisemnie w uzgodnieniu z panią dyrektor. Pani Wójt
poinformowała, że od dnia 1 maja 2020r. stanowisko dyrektora będzie pełnić pani Anna Dziurleja –
socjolog, pedagog, doradca zawodowy, wychowawca, instruktor ZHP huwca Gniezno.
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Radna Kamila Butrymowicz – czy był ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki publicznej w
Zdziechowie?
Pani Wójt – nie, w mojej kompetencji jest powołanie dyrektora zarządzeniem i z tej kompetencji
skorzystałam.
Radna Kamila Butrymowicz – czy wykształcenie socjologa zdaniem Pani Wójt jest adekwatne do
prowadzenia biblioteki.
Pani Wójt – uważam, że wykształcenie i doświadczenie pani Dziurlei jest wystarczające, aby pełnić
funkcje dyrektora biblioteki w Zdziechowie.
Radna Kamila Butrymowicz – była to Pani Wójt decyzja, szkoda, że nie było możliwości szansy dla
innych.
Ad.10
Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji, która odbyła się dnia 13 marca br. nie wpłynęła
żadna interpelacja ani zapytanie.
Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – nawiązała do interpelacji, którą złożyła w m-cu październiku
2019r. chodzi o sprawę, aby Pani Wójt podjęła rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej nr191,która
przebiega przez Piekary razem z m. Gniezno. Podjęcie rozmów i przygotowanie się do projektu unijnego
do budowy kanalizacji. Czy były już prowadzone rozmowy? Temat mnie i mieszkańców wsi Piekary
bardzo interesuje. Jest to zadanie, które bez współpracy z Zarządem Wojewódzkich Dróg i Miastem
Gniezno Gmina nie podoła.
Pani Wójt – od początku marca funkcjonujemy w innych warunkach, gdyby nie było takich warunków to
takie spotkanie by się odbyło. Nie było możliwości takich rozmów prowadzić. Tak jak deklarowałam i
będę chciała podjąć takie działanie.
Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – liczę na informację na jednej z najbliższych sesji Rady
Gminy.
Ad.11
Przewodniczący Rady poinformował, że termin składania oświadczeń majątkowych został wydłużony do
końca maja br. Jeśli sytuacja się nie zmieni to następna sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 maja br.
Radna Kamila Butrymowicz – w jaki sposób aktualnie dokonać zmian w funduszu sołeckim?
Pani Wójt – w zakresie zmiany funduszu sołeckiego przepisy nie zostały zmienione, czyli nadal musi to
odbywać się na zebraniach wiejskich. Można zwołać zebranie, ale należy zapewnić salę w której będą
odpowiednie odstępy i zachowanie środków ostrożności. Można zrobić zebranie wiejskie na zewnątrz.
Radny Marian Kaźmierczak – w nawiązaniu do sprawozdania Pani Wójt informowała że toczą się prace
związane z realizacją zadania pod nazwą ul. Helska i w Jankówku oraz chodnik w Jankowie Dolnym,
Na jakim etapie są prace?
Pani Wójt – w sprawozdaniu informowałam o tym, że w najbliższym miesiącu ruszają roboty
inwestycyjne na drogach i powtórzyła treść tych zadań ze sprawozdania. W ciągu miesiąca jesteśmy w
stanie podpisać umowę i ruszyć z robotami.
Pani Wójt – wróciła do kwestii rozeznania rynku jeśli chodzi o przedszkole w Jankowie Dolnym. Nadal
podtrzymuję obietnicę, że przedszkole będzie budowane w wersji etapowej tak jak było ustalane i jak
obiecałam mieszkańcom.
Radny Marian Kaźmierczak – co się okaże jeśli zapytanie „Zaprojektuj, wybuduj” będzie droższe niż to
co mamy obecnie?
Pani Wójt – całe nasze starania dotyczą znalezienia sposobu budowy za mniejsze środki. Ponieważ w
budżecie brakuje środków nawet na budowę etapową. Jest to etap przygotowawczy inwestycji a
inwestycja rozpocznie się w tym roku i obecna sytuacja związana z koronawirusem nie utrudni tego
zadania. Zapytanie „Zaprojektuj, Wybuduj” do niczego nas nie zobowiązuje.
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Radny Marian Kaźmierczak – myślę, że nie utrudni ponieważ inwestycje trwają np. żłobek, firmy
budowlane działają. W projekcie mamy określoną ilość pomieszczeń odpowiadającą potrzebom, nie ma
zbędnych pomieszczeń. jeżeli mamy zapytanie o„” Zaprojektuj, Wybuduj” to jestem ciekawy czy
zapewnienie nam tych samych pomieszczeń spowoduje, że będzie to taniej.
Pani Wójt – zapytanie„ Zaprojektuj, wybuduj” jest tylko zapytaniem rynkowym nie jest żadnym
zobowiązującym nas rozwiązaniem. Jeśli okaże się, że będzie korzystniejsze to podejdziemy do analizy.
Jeśli mówimy o realizacji inwestycji w Zdziechowie, to środki były w pełni zabezpieczone na inwestycję.
Radna Maria Brykczyńska – zapytała Panią Wójt, czy seniorzy mogą liczyć na zniżkę za wywóz odpadów
komunalnych. Czy w karcie dużej rodziny będzie zapis związany ze zniżką za wywóz odpadów?
Pani Wójt – pierwsza część pytania – przygotowujemy się do tego, aby program ulg w opłatach za śmieci
dla dużych rodzin był wprowadzony w drugim półroczu. Dla seniorów będą inne ciekawe propozycje do
skorzystania. Być może w przyszłości ulgi zostaną również wprowadzone dla seniorów. Obecnie mówimy
o ulgach dla dużych rodzin.
Radna Maria Brykczyńska poprosiła, aby zastanowić się nad sprawą seniorów ponieważ dla niektórych
osób jest to kłopot, tym bardziej, że odpadów mają bardzo mało.
Pani Wójt – w sytuacjach trudnych Ośrodek Pomocy Społecznej może wspomóc seniorów.
Radna Maria Brykczyńska – sprawa wniosku sołtysa i mieszkańców wsi Kalina o przestawienie
przystanku autobusowego, czy można go przestawić bliżej wsi. Jeżeli będzie zakaz przejazdu przez
wiadukt wówczas mieszkańcy Kaliny nie będą mieli drogi dojazdowej do Wierzbiczan.
Kolejne pytanie – droga z Wierzbiczan do Jankowa Dolnego działania remontowe są bardzo małe.
Czy w najbliższym czasie będą remonty, czy nie?
Z-ca Wójta Maciej Mądry - jesteśmy z Panią sołtys w kontakcie.Jest zamówiony znak drogowy,
przeniesienie lampy na skrzyżowaniu. Przystanek- muszą być rozmowy z policją, musi być wykonany
projekt i policja musi wydać zgodę na inny przystanek.
Rozpoczęły się remonty cząstkowe we wsiach: Braciszewo, Jankowo Dolne, Dębówiec, droga
Wierzbiczany-Jankowo Dolne jest utwardzanie poboczy kamieniem, konieczna jest poprawka
wykonanych robót.
Radna Maria Brykczyńska – czy można przenieść lampę do Lubochni.
Z-ca Wójta – muszę rozmawiać z Kierownikiem Referatu Robertem Blochem.
Radna Wioletta Nawrocka – firma GPKS zawiesiła niektóre przewozy na liniach, dzieci nie dojeżdżają do
szkoły, nie wiem jak umowa jest podpisana, czy zaoszczędzimy coś na wozokilometrach?
Z-ca Wójta Maciej Mądry – musiałbym to sprawdzić, treść umowy i wtedy bym się odniósł pisemnie.
Przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki – kursy MPK są dość znacznie ograniczone, czy my mniej
tracimy jak te kursy nie jeżdżą?
Z-ca Wójta – też się odniosę pisemnie, muszę przeanalizować treść porozumienia, a także treść umowy
podpisanej z GPKS.
Radny Marian Kaźmierczak – radnej W. Nawrockiej chodziło o dowóz do szkół, który nie istnieje w tej
chwili, jak tu są umowy skonstruowane?
Pani Wójt – uzupełnię odpowiedź pana M. Mądrego - my jesteśmy w trakcie negocjacji z GPKS i MPK,
również z wykonawcą dowozów zamkniętych dla dzieci. Myślimy o przedsiębiorcach, dla nich jest to
utrata dochodów na wiele miesięcy na pewno do września. Wszystko wskazuje na to, że szkoły nie ruszą
w tym roku szkolnym, a jeżeli ruszą we wrześniu też będzie dobrze. Jestem po rozmowie z RIO i
podejście przyjazne do przedsiębiorców jest wręcz oczekiwane przez RIO. Przewoźnicy muszą wykazać
jakie straty ponoszą przez to, że nie wykonują kursów. Następnie muszą udokumentować, że korzystają
lub nie korzystają z tarczy antykryzysowej. Jesteśmy w fazie głębokiej analizy, ale nie wykluczone, że
podejdziemy do przedsiębiorców w sposób taki, że będziemy chcieli ugodowo część zrekompensować ich
straty. Krzywdę podzielić między gminę i przedsiębiorców, aby nie zostali sami z tymi problemami.
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Na pewno nie będziemy w 100% finansować nie wykonywanej roboty.
Pani Wójt – zapytała, czy radnej Wioletcie Nawrockiej, wyjaśnienie w sprawie oszczędności dowozów
wystarczy, pan Mądry zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. Może jak wypracujemy stanowisko to
radną poinformujemy.
Radna Wioletta Nawrocka – wystarczy, jak odpowiedź będzie na następnej sesji wszystkim radnym.
Zgadzam się z Panią Wójt, że za gotowość do pracy powinniśmy im zapłacić.
Pani Wójt – bardzo się cieszę, bo mamy podobne zdanie.
Przewodniczący Rady – mam trochę różne zdanie, bo uważam, że za gotowość powinniśmy zapłacić, ale
powinniśmy chronić przede wszystkim przedsiębiorców z własnego terenu. Jeśli obsługują nas firmy
spoza gminy, to nie powinniśmy im kłaść szczególnego zasięgu. Oczekujemy Pani Wójt na jakieś
informacje. Sesja będzie za trzy tygodnie prawdopodobnie.
Radna Wioletta Nawrocka – zgadzamy się, że na przyszłą sesję poprosimy o odpowiedź.
Radna Kamila Butrymowicz - w sprawie otwarcia przedszkoli na terenie gminy od 6 maja br. zapytała
co z pracownikami, którzy nie stawią się na stanowisku pracy z obawy o bezpieczeństwo?
Pani Wójt – otwarcie przedszkoli uważam za konieczny element powrotu do normalności.
Pracownicy, którzy nie będą chcieli wrócić do pracy będą musieli usprawiedliwić swoją nieobecność.
Radna Kamila Butrymowicz- może przeprowadzić ankietę, czy będą zgłoszone dzieci do przedszkoli.
Pani Wójt – o sprawie uruchomienia przedszkoli będę rozmawiać z dyrektorami oraz Centrum Usług
Wspólnych, nadal podtrzymuję decyzję, że od 6 maja br. chciałabym uruchomić przedszkola.
Radna Kamila Butrymowicz – na jakim etapie jest projekt drogi w Krzyszczewie?
Pani Wójt – do końca maja br. będą wykonane mapy geodezyjne, projekt będzie zlecony w następnej
kolejności.
Radna Kamila Butrymowicz – sprawa wniosku rodziców do dyrektora szkoły w Zdziechowie o zwiększenie ilości
godzin szachów. Proszę w imieniu rodziców o przychylność i zwiększenie ilości godzin, aby chociaż raz w
tygodniu dzieci mogły uczestniczyć w tych zajęciach.
Radny Marian Kaźmierczak – w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Marii Brykczyńskiej dot. wiaduktu w Kalinie
od dawna mówimy o alternatywnym połączeniu z Jankowa Dolnego do Kaliny, droga na osiedle wczasowe jest w
połowie wykonana w kierunku dworca PKP w Jankowie Dolnym.
Z-ca Wójta – jest to zadanie inwestycyjne.
Radna Kamila Butrymowicz – w sprawie wyborów prezydenckich jak wygląda sytuacja ponieważ do sołtysów nie
dotarły żadne obwieszczenia, czy gmina ma wytyczne o terminie wyborów.
Pani Wójt – nie dotarły żadne materiały do urzędu dotyczące wyborów, jesteśmy w gotowości i czekamy na
instrukcje.
Radna Maria Brykczyńska – w sprawie wiaduktu, czy władze gminy zamierzają wysłać pismo do Kolei
Państwowych o partycypację w kosztach naprawy wiaduktu?
Z-ca Wójta – muszę sprawdzić, czy było wcześniej wysłane takie pismo i czy była odpowiedź. Z tego, co mówią
pracownicy to było zapytanie, ale PKP odmownie załatwiła sprawę.
Radna Wioletta Nawrocka – rodzice zaczynają pracę od najbliższego poniedziałku,może chociaż jedno przedszkole
otworzyć.
Przewodniczący Rady – decyzję należy zostawić Pani Wójt, jeśli pracownicy nie przyjdą do pracy, to przedszkole
nie będzie otwarte.
Pani Wójt – ze względu na to, że rodzice wracają do pracy chcę otworzyć przedszkola.
Radny Marian Kaźmierczak – zapytanie w sprawie wiaduktu było wysłane kilka lat temu, właściciel remontuje
wiadukt, czyli PKP. Jeśli nie zdecyduje, że będzie wiadukt będzie remontowany to gmina nic nie może zrobić.
Druga sprawa - Pracownik do pracy powinien wrócić, a pracodawca powinien zapewnić warunki do pracy w
przedszkolach. Pracownik ma świadczyć usługę za którą ma płacone.
Pani Wójt – życzę wszystkim dużo zdrowia, spokoju i siły w przetrwaniu tego trudnego czasu.
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Przewodniczący Rady podziękował panu informatykowi Hubertowi Binarsch za pomoc.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zamknął zdalne
obrady XXIV sesji. Rady Gminy. Podziękował mieszkańcom, którzy obserwowali obrady sesji.
Obrady sesji trwały od godziny 13.00 – 15.35

Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Nawrocki
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