
Gniezno, dn. 21.12.2020 

Agnieszka Rzempała-Chmielewska 

Radna Gminy Gniezno 

Szanowna Pani Wójt 

Maria Suplicka 

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno 

Interpelacja nr 33/20/I/ARC 

Zgodnie z §24 Statutu Gminy Gniezno składam interpelację w sprawie doprecyzowania odpowiedzi 

na moją interpelację, o tym samym numerze jw. z dnia 6 grudnia br., i jednocześnie wnoszę do Pani 

Wójt o zaprzestania prób ograniczania mojego mandatu radnej Gminy Gniezno poprzez 

dyskredytowanie mojej aktywności.  

 

Uzasadnienie:  

Proszę o podanie kiedy zostanie opracowany harmonogram dróg gminnych. Proszę o wskazanie 

przybliżonego / szacunkowego czasu potrzebnego na opracowanie tego harmonogramu.  

Poza tym proszę o wyjaśnienie jakiego niby uwagę zawarłam w mojej interpelacji dt kosztu zlecenia 

usługi? Napisałam w interpelacji w dnia 6 grudnia: „ (…) Mając na uwadze znaczące wydatki w tym 

zakresie (…)” co chyba nie jest niezgodne ze stanem faktycznym, skoro kwota wydatku wyniosła  

120 811,83 zł. Nie napisałam, że jest to kwota zbyt duża czy budząca wątpliwości. Nie poddałam  

w wątpliwość sposobu wydatkowania tej kwoty. Napisałam jedynie, że jest to kwota znacząca, 

przynajmniej dla mnie jest to kwota znacząca.  

Ponadto posługuje się Pani określeniem „ (…) pomimo niechęci radnych Pani Komitetu (…)”. Pragnę 

poinformować, że nie wiem o jakim Komitecie Pani pisze. Podejrzewam, że chodzi Pani Wójt  

o statutowy organ gminy jakim jest Klub Radnych. Ponadto pragnę wyjaśnić, że to nie jest mój 

komitet czy nawet klub. Jestem członkiem Klubu Radnych Niezależnych Gminy Gniezno, który 

utworzyła grupa 8 radnych, a ja jestem jedynie jego przewodniczącą. Nie jest on jednak moją 

własnością, a tym bardziej nie rozporządzam działalnością radnych skupionych w tym Klubie.  

Na koniec pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko sposobowi odpowiedzi Pani Wójt na moją 

interpelację. Po raz kolejny Pani Wójt odpowiada w sposób niegrzeczny, wręcz atakujący. 

Stwierdzenie o treści: „(…) Można odnieść wrażenie, że liczne tworzone przez Panią interpelacje mają 

właśnie na celu pospieszanie pracowników urzędu i są wyrazem braku zaufania do urzędu i jego 

pracowników (…)” uważam za nielicujący z powagą piastowanego przez Panią stanowiska.  

Pani Wójt tego typu stwierdzeniami nie pierwszy już raz próbuje ograniczać wykonywanie przez mnie 

mandatu Radnej Gminy Gniezno. Radny ma prawo pytać, interpelować, wnioskować, zgłaszać uwagi 

do projektów uchwał - we wszystkich ważnych sprawach, które jego zdaniem mają znaczenie  

dla życia mieszkańców gminy. Interpelacja w sprawie harmonogramu modernizacji dróg gminnych 

jest sprawą wręcz priorytetową dla całej społeczności gminy. Stąd, żądam zaprzestania atakowania  

w przestrzeni publicznej mojej osoby zarówno w mowie, jak i na piśmie. Staram się wykonywać swój 

mandat najlepiej jak potrafię, nigdy nie ingerowałam w politykę kadrową Pani Wójt, a tym bardziej 



moja aktywność nie ma żadnego związku z odnoszeniem się do pracy urzędników. Jeśli już, to staram 

się wspierać działania urzędników, o czym jeśli Pani Wójt nie wie a sobie tego życzy, mogę osobno 

poinformować.  

Dla dobra mieszkańców Gminy Gniezno proszę o zaprzestanie tego typu praktyk mających na celu 

dyskredytowanie mnie jako radnej. Z góry uprzedzam, że jestem w swoich działaniach niezależna  

i jeśli uznam, że interes mieszkańców gminy tego wymaga, będę podejmowała dalsze aktywności, 

włącznie z pisaniem kolejnych interpelacji do Pani Wójt. Od Pani Wójt oczekuję jedynie 

merytorycznej odpowiedzi na nie, bez okraszania ich zbędnymi złośliwościami.  

 

      z poważaniem 

 


