
Gniezno, dn. 21.12.2020 

Agnieszka Rzempała-Chmielewska 

Radna Gminy Gniezno 

Szanowna Pani Wójt 

Maria Suplicka 

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno 

 

Interpelacja nr 36/20/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., gdyż informacje w niej zawarte  

są nieścisłe lub niezgodne ze stanem faktycznym.  

Uzasadnienie: 

Pani Wójt w odpowiedzi na moją interpelację napisała, że: 

„Temat oznakowania szlaków turystycznych w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie był przedmiotem dyskusji na komisjach Rady Gminy Gniezno  

w listopadzie 2020 r. Kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta poprzez ustalenie, że konkurs  

na oznakowanie szlaków zostanie przeprowadzony w roku 2021”.  

Powyższa odpowiedź jest nieprawdziwa. Gdyby tak faktycznie było to zapisy dt. wydatków na ten cel 

miałyby swoje odniesienie w projekcie budżetu na rok 2021, a tak nie jest. Nie kwestionuję, że dyskusja  

w powyższym temacie była podnoszona na komisjach. Może i była, ale nie ma żadnych wymiernych 

efektów tej dyskusji.  

Ponadto, jeśli Pani Wójt nie wie, to informuję, że w międzyczasie, tj. w dniu 15 grudnia na kanale Teams 

odbyło się zdalne spotkanie organizowane przez Panią Sekretarz dt. propozycji podziału środków  

w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2021. Pragnę również Panią Wójt poinformować,  

że zostałam poproszona przez Panią Sekretarz o pomoc w tym zakresie. Byłam jedną z trzech osób spoza 

Urzędu Gminy, która brała udział w tym spotkaniu. W spotkaniu brała udział również Radna Maria 

Brykczyńska i jeden działacz sportowy z Mnichowa. W mojej ocenie spotkanie miało merytoryczny 

charakter. Przekazałam Pani Sekretarz i Pani Skarbnik swoje sugestie zadań konkursowych oraz kilka 

merytorycznych podpowiedzi dotyczących realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. Padła nawet sugestia, żeby zadanie z zakresu turystyki dt. oznakowania szlaków 

turystycznych zwiększyć do kwoty 7-8 tys. zł., zamiast wstępnie proponowanych przeze mnie 5 tys. zł.  

Dziwi mnie zatem, że tego wszystkiego Pani Wojt nie wie. A chyba nie wie, skoro w taki sposób 

odpowiedziała na moją interpelację.   

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę raz jeszcze o udzielenie odpowiedzi na przedłożoną interpelację 

zgodnie ze stanem faktycznym. Proszę o oficjalne stanowisko Wójta w tej sprawie.    

             z poważaniem 

                                                                                    


