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projekt 

 

             Protokół Nr  XX / 11 

               z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

                                                          z dnia 14 grudnia  2011r. 

 

Godzina rozpoczęcia  obrad  11.30 

 Ad.1 

               Otwarcia  XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy 

Gabriela Cempel.    

Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do protokołu wszyscy radni obecni na 

posiedzeniu. 

Przewodniczący rady przeczytał wniosek Wójta który wpłynął  na jego ręce o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno. 

Ad. 2 

                 Porządek   obrad:  

  

1/.  Otwarcie  XX  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie porządku obrad. 

3/.  Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.   

4/.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 

5/.  Powołanie  Komisji Uchwał i Wniosków 

6/.  Podjęcie uchwał w sprawach:   

       a/. podatku od środków  transportowych  na rok 2012 

b/.zmian  budżetu na 2011r. 

 c/. ustalenia  obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i       

                informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

 7/.   Interpelacje i zapytania  radnych, wolne wnioski  

 8/.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.  

 9/.  Zakończenie obrad  XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

           

   Ad.3   

 

Pani Sekretarz  poinformowała, że  zakończono budowę drogi na Wełnicy, zakończono remont 

świetlicy w Strzyżewie Kościelnym jeśli chodzi o fundusz sołecki to również inwestycje się 

zakończyły. 

Radny Kaźmierczak – czy był odbiór świetlicy w Strzyżewie Kościelnym 

Pani Sekretarz – były usterki, które są zgłoszone do poprawy. 

Radny Ciesielski – w świetlicy w Zdziechowie były poprawki do dnia dzisiejszego nie są wykonane 

świetlica nie jest wykonana jak powinna być wykonawca twierdzi, że remont świetlicy jest 

wykonany. 

Pani Sekretarz – wczoraj rozmawiała z wykonawcą ,który przyznał, że jeszcze wszystko nie jest 

wykończone zgłosi się do pana sołtysa i wszystkie usterki będą usunięte.  

Radny Kryściak – do pani sekretarz chciałby, aby wójt odpowiedział na pismo z dnia 8 lipca 2011r. 

mieszkance Modliszewka. 

Radny Kaźmierczak – był dobry zwyczaj zapraszania radnych na odbiory inwestycji z tego terenu na 

odbiór świetlicy w Strzyżewie Kościelnym nie byli zawiadomieni radni.  

Przewodniczący rady – też uważa, że przy odbiorach powinien być obecny przedstawiciel rady wójt 

o tym wie jak będą usunięte błędy wówczas ma nadzieje, że wójt  poprosi  radnych z tego terenu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący rady – przygotowuje sesję budżetową radni mają już porządek obrad i projekty  

uchwały poprosił, aby komisje się zebrały oraz aby  uchwał były czytane dokładnie. 
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W sprawie kursów autobusów  - nie może być tak,że radni nie są informowani o zmianie 

jakiejkolwiek umowy nie można zostawić mieszkańców bez możliwości powrotu do domu z pracy  

ponieważ PKS zredukował niektóre kursy. 

Dalej Przewodniczący rady – poprosi po nowym roku  komisję rewizyjną, aby się przyjrzała tej 

umowie czy był aneks pozwalający na taką zmianę. 

 

Ad.5 

Rada zaproponowała trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę 

Żuchowską i Piotra Sobańskiego – kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji podjęto jednogłośnie. 

 

Ad.6 

Skarbnik uzasadniła  podjęcie uchwały Nr XX/123/2011 o zmianach w budżecie. 

Poinformowała w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok nie można zmieniać zadań ponieważ  

gmina nie otrzyma dofinansowania z Warszawy. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr  XX /122/2011 w sprawie podatku od środków  transportowych  na rok 2012 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały – wystąpił błąd w poprzednio uchwalonej i trzeba podjąć 

nową. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XX/124/2011 ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy 

deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 

 

Ad.7 i Ad.8 

Przewodniczący komisji oświaty Marian Kaźmierczak – czy wójt może wyjaśnić to, że ENEA 

otrzymało pieniądze za lampy, a nie świecą.  

Wójt – musi zadzwonić do ENEA dlaczego nie działają.  

Przewodniczący komisji budżetowo-gospdarczej Łukasz Ciesielski – poprosił  o wyjaśnienie  na 

jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntu  pod szkołę w Zdziechowie i jakie są szanse, że gmina 

otrzyma ten grunt ostatecznie. 

Wójt – właścicielem gruntu jest Agencja Nieruchomości Rolnych  gmina spełnia  kolejne warunki 

jakie wymaga Agencja ostatnio był to operat szacunkowy, który został dostarczony.  

Radny Kaźmierczak  - na ostatniej sesja było przyjmowana uchwała o zamianie gruntu u Pana 

Borysa radny nie może znaleźć tego kawałka  gruntu w  terenie. 

Wójt – rondo autobusowe jest na terenie  Agencji i dochodzi do  drogi pana Borysa za drogą jest 

zagrodzona cała działka i w tej działce jest działka o której była mowa w uchwale. 

Radny Kryściak – do wójta- sprawa wykopanych kamieni granicznych przy drodze gdzie była 

zakładana sieć wodociągowa w Osińcu koło tapicerni  nic się w tej sprawie  nie robi.  

Wójt – w Osińcu było robione kilka wodociągów radny nie wskazał dokładnie na jakiej działce 

zostały wykopane. 

Radny Kryściak – do wójta  zgłasza ponownie sprawę inwentaryzacji  przepompowni w Lubochnii. 

Wójt – będzie to robione  

Dalej radny Kryściak – czy będą paczki świąteczne dla dzieci w tym roku. 

Pani Sekretarz – paczki są gotowe do odbioru w sklepie Ziemowit każdy radny ma 20 paczek 

poprosiła o listę. 

Radna Żuchowska – czy jest możliwość przestawienia lampy na słupie, aby świeciła w inną stronę. 

Wójt – słupy są własnością energetyki ,która musi wyrazić zgodę. 

Radny Wilkosz – zgłosił sprawę przełożenia liczników  po byłej świetlicy w Modliszewie na 

zewnątrz  budynku. 

Wójt – mieszkania są przygotowywane do sprzedaży, nie rozmawiał o tym z mieszkańcami nikt nie 

zgłaszał sprawy. 

Przewodniczący rady informuje, aby komisja budżetowo-gospodarcza na posiedzeniu przed sesją 

omówiła szczegółowo projekt uchwały o Planie Ochrony Środowiska  z panem Skweresem oraz , 
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aby komisja rewizyjna w planie rocznym ujęła w I kwartale sprawę umowy z PKS, aby rada została 

o tym poinformowana. 

  
 

Ad.9       
    

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący Rady zamknął XX sesję  Rady Gminy 

Gniezno. 

 

Sesja trwała od godziny 11.30 do 12.30    

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 

 

  

  


