
projekt    
           Protokół Nr XXVIII/2012  
                   z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                        w dniu 19 września  2012r. 
Ad.1 
 
               Otwarcia XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu 
uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, sekretarz Anna Pacholczyk, 
skarbnik Gminy Gabriela Cempel,  radni, przedstawicielka lokalnej prasy.  
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do niniejszego  protokołu wszyscy radni 
obecni na posiedzeniu. 
 
Przewodniczący  rady  przeczytał  wniosek wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej  oraz 
porządek obrad.   
  
1/.  Otwarcie XXVIII  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 
4/. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 
5/. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
6/.  Podjęcie uchwały w sprawie:   
       a/.zmian w budżecie na  2012 rok.  
 7/.   Interpelacje i zapytania  radnych, wolne wnioski.  
 8/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  
 9/.   Zakończenie obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji  obecni są wszyscy radni. 
   
Ad. 3 
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską 
i Piotra Sobańskiego. – kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała skład komisji jednogłośnie. 
 
Ad.4 
Wójt – od ostatniej sesji minął tydzień prace rozpoczęte są kontynuowane odbył się ostateczny odbiór 
hali środowiskowej w Jankowie Dolnym nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie sala 
jest czynna i możną ją eksploatować. 
Pytań brak. 
  
Ad.5 
Przewodniczący rady poinformował, że przed sesją obdyło się posiedzenie komisji 
budżetowo-gospodarczej na której skarbnik omówiła projekt uchwały o zmianach w budżecie 
opinia komisji  była pozytywna. 
Radny Kryściak – czy nadany jest tok komisji statutowej, czy złożony wniosek radnego 
Nawrockiego będzie rozpatrywany przez przewodniczącego stwierdził,że wg.statutu 
przewodniczący powinien określić terminy sesji. 
Przewodniczący rady – tak jak mówił na poprzedniej sesji  radny Nawrocki nic  mu nie 
przekazał, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby komisja statutowa jeśli coś wypracowała 
przedstawiła to radzie. 
Radny Szymański – czy wystąpienie mieszkańców z Osińca na poprzedniej sesji będzie 
odnotowane. 
Przewodniczący rady – będzie odnotowane w protokole z sesji, który rada będzie głosować 
jak będzie napisany. 
Radny Kryściak – do wójta, o zdyscyplinowanie pracowników, aby  pisma, które wpływają 
do sekretariatu  trafiały do adresata. 
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Przewodniczący rady – rada ustaliła w uchwale,że komisja ma przekazać przewodniczącemu 
rady zmiany w statucie niech radny nie szuka winy po stronie urzędników.      
Ad.6 
Podjęcie uchwał: 
Odczytanie uchwały Nr XXVIII/196/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012rok. 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały – dokonano przeniesienia planu wydatków w związku 
z zakupem przez OSP specjalistycznego sprzętu na który jednostki w Zdziechowie, 
Strzyżewie Smykowym i Modliszewie otrzymały dofinansowanie - dotację z WZ OSP  
łącznie 8.200zł. Gmina również dofinansowuje te zakupy. Dokonano przeniesienia  planu  
wydatków  między rozdziałami kwoty 10.000,00 zł na opłacenie ogrzewania i energii na hali 
w Jankowie Dolnym. 
Radny Kaźmierczak zapytał jaki sprzęt został zakupiony i do jakich jednostek. 
Skarbnik – do OSP Zdziechowy i Strzyżewa Smykowego  pompy natomiast do Modliszewa 
aparat powietrzny. 
Glosowanie uchwały: uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.7 i Ad.8 
Radny Kaźmierczak zapytał o następujące sprawy: 
1/. Na zebraniu z radą sołecką pojawiła się sprawa wyrównania terenu,który jest własnością 
Gminy przy świetlicy wiejskiej. Z informacji geodety, który został poproszony przez sołtysa 
aby wyznaczył teren pod budowę ogrodzenia wynika, że część terenu pod świetlicą została 
zajęta przez sąsiednią posesję. Stosowny wniosek miał zostać przesłany do gminy przez 
geodetę, czy wpłynął? 
2/. Mieszkańcy Jankówka przy ul. Gdyńskiej i Helskiej proszą o odpowiedź na piśmie kto jest 
właścicielem dróg  na tym osiedlu. 
3/. Sołtys z Jankowa Dolnego złożył zapotrzebowanie na wyrówniarkę na którą czekał przez 
miesiąc. 
Wójt kolejno odpowiadał na pytania radnego: 
Sprawa równiarki nie ma problemu Pan Englert na zlecenia gminy zawsze przyjeżdża sprawy 
równania dróg prowadzi pan Szulczewski trzeba sprawdzić czy była taka sytuacja. 
Sprawa rozgraniczenia posesji jeśli płot jest usytuowany nie na swoim gruncie wówczas 
będzie konieczne wskazanie przez geodetę prawidłowej granicy i przestawienie płotu. 
Sprawa dróg w Jankówku – Pan Rajczewski na obecny czas jest właścicielem dróg żąda 
dużego odszkodowania sprawdzi jeszcze tą sprawę i odpowie mieszkańcom. 
Radny Nawrocki – poruszył sprawę pętli na Wełnicy mieszkańcy  pytają  o kursy autobusu 
linii nr.13 
Wójt – środki na pętlę na Wełnicy są w budżecie, ale ze względu na konfigurację terenu MPK 
twierdzi, że nie może być po drodze przystanku autobusowego będzie jeden przystanek na 
istniejącej pętli drugi nowo wybudowany. Racjonalne rozwiązanie dla mieszkańców nie jest 
możliwe dla MPK.Na zebraniu wiejskim będzie podjęta ostateczna decyzja. 
 
Radny Kaźmierczak – był problem z dojazdem do pożaru w Jankowie Dolnym straż błądziła  
zgłosił wniosek, aby pojawiły się znaki z numerami posesji. 
W związku z licznymi przebudowami instalacji wodnych doszło do tego,że koło p.Feli 
hydrant nie działa, hydranty powinny być sprawne albo je zlikwidować.Straż Pożarna miała 
duży problem z wodą przy tym pożarze. 
Wójt – zarządcą sieci jest Spółdzielnia Mieszkaniowa jest powołana komisja,która wraz ze 
strażakiem będzie sprawdzać wszystkie hydranty. Przy dużym pożarze hydranty sprawy nie 
rozwiązują z uwagi na słabe ciśnienie wody.Najlepszym sprzętem są motopompy,które 
podają wodę do 300 metrów. 
Radny Szymański – jak wygląda sprawa autobusu na Osińcu os.Małe? 
Wójt – z autobusem nie ma problemu, ale jest to mniejsza odległość niż wymagana z ustawy, 
aby bilety zakupywała Gmina. Jeśli rodzice kupią bilety, to autobus będzie jeździł. 
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Radny Solarek – w związku z budową sieci kanalizacyjnej  w Skiereszewie przestały jeździć 
autobusy chodzi głównie o szkolny rodzice dzieci pytają kiedy  ponownie będą jeździły 
końcowym terminem zakończenia budowy sieci  miał być 30 wrzesień br. jaki jest 
orientacyjny termin wykonania inwestycji. 
       
Wójt -  obecnie nie poda terminu zakończenia, ale im dłużej jest taka droga jak obecnie tym 
jest większa gwarancja, że po remoncie nie będzie się zapadać. Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić drogę do stanu jaki zastał przed inwestycją  po zakończeniu budowy konieczne 
jest  położenie  nowej nawierzchni asfaltowej. 
 
Radny Nawrocki zapytał panią sekretarz o umowy i zakresy obowiązków świetlicowych  
ponieważ mieszkańcy wsi Mnichowo zgłosili do niego problem z panią świetlicową. 
Czy mógł by mieć wgląd w te dokumenty. 
 
Pani sekretarz –umowy ze świetlicowymi są podpisywane na czas nieokreślony wraz z  
zakresem  obowiązków. Radny  może mieć dostęp do tych dokumentów. 
     
Radny Szymański – czy logo Gminy Gniezno to już jest oficjalne kto zaakceptował ten 
symbol? 
Wójt – logo symbolizuje położenie wokół miasta Gniezna. 
    
 Ad.9 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję  
nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 
Obrady sesji rady trwały od godz.10.00 do 10.40.   

 
 
Protokolant      Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda          /-/ Marek Słomczewski 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


