
projekt Protokół Nr  I/ 10
     z Sesji Rady Gminy Gniezno

                                                       z dnia 30 listopada  2010r.

Ad.1
               Otwarcia  I Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej
kadencji Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, Sekretarz Gminy pani Anna Pacholczyk, skarbnik
Gminy pani Gabriela Cempel, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej oraz mecenas Henryk
Klich.
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do protokołu..

Godzina rozpoczęcia  obrad  15.00

Na wstępie przewodniczący Gminnej komisji Wyborczej pan Ryszard Dębowski odczytał protokół
z przeprowadzonych w dniu 21 listopada br. wyborów na Radnych Gminy Gniezno, następnie
każdemu z nowo wybranych Radnych wręczył zaświadczenia.

Ad. 2
Radny Senior pan Wojciech Wilkosz otworzył I Sesję Rady, stwierdził, iż nieobecny jest jeden
radny – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Radny Senior
odczytał rotę po czym każdy z Radnych dokonał ślubowania.

Ad. 3 Odczytanie porządku   obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego oraz stwierdzenie quorum
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad
4. Wyznaczenie sekretarza obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

a) Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
b) Określenie regulaminu głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady
c) Wybór Komisji Skrutacyjnej
d) Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady
e) Ogłoszenie wyników głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady
f) Przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gniezno
a) Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
b) Określenie regulaminu głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady
c) Przeprowadzenie głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady
d) Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady
e) Przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Ustalenie diet dla Radnych
b) Zmiana budżetu na 2010 rok,

8. Wolne wnioski i informacje
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej  LVI sesji poprzedniej kadencji
10. Zakończenie obrad  I sesji Rady Gminy Gniezno

Porządek został przyjęty jednogłośnie.



Ad. 4
Radny Łukasz Ciesielski na sekretarza obrad zaproponował radną Lidię Pietrzak, która przyjęła
propozycję, Rada przyjęła tę kandydaturę jednogłośnie.

Ad. 5
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno

a) Radny Paweł Jesiołowski zaproponował Pana Marka Słomczewskiego jako
kandydata na Przewodniczącego obecnej rady. Kandydat przyjął propozycję. Nie
było więcej kandydatów.

b) Radny Senior odczytał regulamin głosowania nad wyborem Przewodniczącego
Rady, który Rada przyjęła

c) Kandydaci do komisji skrutacyjnej: Bolesław Dziel, Łukasz Ciesielski, Mariusz
Nawrocki

 Radny Marian Kaźmierczak zwrócił się z pytaniem do mecenasa- czy radni mają prawo zadać
pytanie kandydatowi na przewodniczącego, Mecenas odpowiedział, ze w czasie realizacji punktu
5a czyli podawania kandydatów na przewodniczących żaden z Radnych nie próbował zadawać
pytań, w związku z tym Radny Senior poszedł dalej z programem. Mecenas zaproponował, aby
zrealizować punkt wyboru składu komisji skrutacyjnej do końca a następnie zadać pytania
kandydatowi na przewodniczącego.

cd. c) Wszyscy kandydaci przyjęli propozycję, rada głosowała jednogłośnie.
Radny Senior poprosił o pytania dla kandydata na przewodniczącego. Radny Kryściak zapytał
kandydata czy ma zamiar prowadzić Radę tak jak w poprzedniej kadencji, ponieważ wnioskując z
faktu, iż społeczność wybrała ośmiu nowych radnych oznaczać to może, iż mieszkańcom nie
podobał się styl prowadzenia poprzedniej Rady. Radny Marek Słomczewski odpowiedział, że on,
jako przewodniczący nie podejmuje decyzji sam. Decyzje podejmuje cała Rada. Praca
Przewodniczącego Rady polega przede wszystkim na organizacji sesji, przygotowywaniu uchwał
dla radnych. Pan Marek Słomczewski mówił, iż nigdy żadnemu z radnych nie odbierał głosu,
zawsze starał się, aby rani współpracowali ze sobą najlepiej jak potrafią dla dobra mieszkańców. Na
zakończenie powiedział, że zawsze jest otwarty na propozycje i uwagi, jest skłonny zmieniać się i
pracę rady, ale fakt iż w naszej Gminie jest coraz więcej mieszkańców świadczy, iż ludziom jest
tutaj dobrze.
Więcej pytań nie było.
Radny Senior poprosił komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania, następnie ogłosił
5 minut przerwy.

d) przeprowadzenie głosowania., przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zebrał karty
do głosowania do urny, następnie członkowie komisji udali się do osobnego
pomieszczenia w celu przeliczenia głosów.

e) Ogłoszenie wyników głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady,
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Mariusz Nawrocki odczytał
protokół: oddano 13 ważnych głosów, na kandydata Marka Słomczewskiego
oddano 11 głosów „za” oraz 2 „przeciw”. Przewodniczącym został Marek
Słomczewski.

f) Radny Senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Gniezno. Uchwała przyjęta jednogłośnie

Ciąg dalszy Sesji Rady poprowadził nowo wybrany Przewodniczący, który podziękował za okazane
po raz kolejny zaufanie. Powiedział, że cały czas uczy się coraz lepiej wykonywać swoją pracę w
związku z tym ma nadzieję, iż praca rady będzie owocna.
Przewodniczący poinformował Radę, iż 3 grudnia odbędzie się kolejna sesja, której głównym celem
będzie ślubowanie Wójta oraz podjęcie uchwał podatkowych.



Ad. 6 – Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gniezno
a) Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczący Rady

zaproponował dwóch kandydatów pana Zygmunta Lewandowskiego oraz pana
Piotra Sobańskiego, innych kandydatów brak

b) Odczytanie regulaminu głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady,
mecenas poinstruował, jak powinna wyglądać karta do głosowania w sytuacji,
jeśli jest dwóch kandydatów.
Radny Maran Kaźmierczak zaproponował kandydata na wiceprzewodniczącego
pana Bolesława Dziela. Wszyscy kandydaci przyjęli propozycje. W związku z
tym, nowym członkiem komisji skrutacyjnej została radna Edyta Żuchowska.

               c ) Przeprowadzenie głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zebrał karty
do głosowania do urny, następnie członkowie komisji udali się do osobnego
pomieszczenia w celu przeliczenia głosów.

d)  Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady;
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Mariusz Nawrocki odczytał
protokół: oddano 25 ważnych głosów, nikt się nie wstrzymał. Podział głosów
Bolesław dziel- 6 głosów „za”, Zygmunt Lewandowski 9 głosów ”za”, Piotr
Sobański- 10 głosów „za”. Wiceprzewodniczącymi rady zostali radny Zygmunt
Lewandowski oraz radny Piotr Sobański.

f) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących- uchwała została
podjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Ustalenie diet dla Radnych- Przewodniczący poinformował, iż ta uchwała

wprowadza zwiększenie diety dla członków komisji rewizyjnej, ponieważ nowa
ustawa wprowadza większy zakres obowiązków dla tej właśnie komisji.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę

Radny Marian Kaźmierczak zadał pytanie mecenasowi czy istnieje jakiś przepis,
który stwierdza, że członkom komisji rewizyjnej, należy się większa dieta, mecenas
poinformował, że nie ma takiego przepisu. Radny Marian Kaźmierczak uważa, że
może zgodzić się na większą dietę dla przewodniczącego komisji rewizyjnej, ale nie
dla jej wszystkich członków. W związku z tym przewodniczący rady zaproponował,
aby przegłosować propozycję radnego Mariana Kaźmierczaka. Sześciu radnych
poparło propozycje radnego Kaźmierczaka, ośmiu radnych było przeciw w związku
z tym wniosek upadł. Uchwała została podjęta większością głosów.
b) Zmiana budżetu na 2010 rok- pani Skarbnik poinformowała, że zmiany polegają

na zwiększeniu dochodów i wydatków o 42 tysiące zł.  Po stronie wydatków na
zadania: udrożnienie rowów oraz opłacenie rachunków za oświetlenie drogowe.
W  związku  z  tym,  iż warunki  drogowe  są w  tym  okresie  ciężkie  należy
zarezerwować pewną kwotę pieniędzy na utrzymanie dróg. Ponadto pani
Skarbnik poinformowała, że według zarządzenia Wójta zaszły zmiany dotacji na
zadaniach zleconych a mianowicie akcyza, zmiana dotycząca opieki społecznej
oraz wyrównanie dotacji do wyborów.
Radny Marian Kaźmierczak zapytał o oczyszczanie rowów tzn, których rowów
dotyczą te zlecenia, Wójt odpowiedział, że chodzi nie tylko o rowy lecz również
pomoc mieszkańcom Osińca, których powoli zalewa woda. Radny Marian
Kaźmierczak powiedział, że w podobnej sytuacji są mieszkańcy Jankowa
Dolnego. Radny Wojciech Wilkosz wspomniał również o mieszkańcach
Modliszewa. Więcej pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie



Ad. 8
Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie wszyscy radni otrzymają projekt
budżetu na 2011 rok oraz uchwały podatkowe, przypomniał również o spotkaniu wszystkich
radnych, które ma się odbyć 2 grudnia oraz o sesji, która odbędzie się 3 grudnia.
Radny Mariusz Nawrocki złożył wniosek o szkolenia dla nowych radnych w sprawie budżetu,
poprosił również o statut Gminy Gniezno. Przewodniczący Rady odpowiedział, ze szkolenia
odbędą się w nowym roku.

Ad. 9
Przewodniczący poinformował, ze projekt protokołu z poprzedniej sesji zawsze umieszczany
jest w internecie, oraz że uwagi do protokołu mogą zgłaszać tylko radni. Protokół z poprzedniej
sesji przyjęty został większością głosów, jeden głos wstrzymujący.

Ad. 10
Pan Wójt pogratulował nowo wybranym radnym, życzył radzie zgodnej i owocnej współpracy,
wspomniał o czekających inwestycjach i zadaniach, które stoją przed gmina i radą.
Następnie Pani Sekretarz złożyła gratulacje nowo wybranym radnym. Poinformowała, że cały
Urząd służy pomocą i radą nowej Radzie. Pani Sekretarz podzieliła się informacją, iż Pan Wójt i
pani Skarbnik podpisali umowę na dofinansowanie budowy hali sportowej w Jankowie
Dolnym, finalizowana jest już umowa w sprawie remontu świetlicy w Strzyżewie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął I sesję Rady Gminy Gniezno.

Sesja trwała od godziny 15.00 do 17.00
Protokolant Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Waszak /-/ Marek Słomczewski


