
projekt Protokół Nr II/ 10
     z Sesji Rady Gminy Gniezno

                                                       z dnia 3 grudnia 2010r.

Ad.1
               Otwarcia II Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 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, radny powiatowy oraz
przedstawiciel lokalnej prasy.

Godzina rozpoczęcia obrad  14.00

Ad. 2
Odczytanie porządku obrad:

1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze

na Wójta Gminy Gniezno mgr. inż. Włodzimierza Lemana
4. Ślubowanie Wójta Gminy
5. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Gniezno
6. Dyskusja.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego
b/. powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru
Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno
c/. ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno
d/. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
e/. obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Gniezno na 2011 rok
f/. ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i
informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
g/. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

9. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
11.  Zakończenie obrad II sesji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji nieobecny jest jeden radny (lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu), czternastu radnych jest obecnych, więc uchwały będą
pełnomocne.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Przewodniczący gminnej Komisji Wyborczej odczytał protokół z wyborów, które odbyły się w dniu
21 listopada oraz wręczył zaświadczenie o wyborze na Wójta.

Ad. 4
Pan Wójt złożył ślubowanie.



Ad. 5
Przewodniczący życzył Wójtowi, aby współpraca z nową radą układała się pomyślnie. Wójt
podziękował i wyraził nadzieję, że współpraca między nim a nową radą będzie owocna dla
dobra mieszkańców. Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o raport na temat
stanu Gminy Gniezno w kadencji 2006-2010.

Pan Wójt opowiedział o stanie ludności Gminy Gniezno oraz o stanie majątkowym,
następnie zreferował inwestycje wykonane w poszczególnych latach minionej kadencji. Wójt
powiedział również, że Gmina rozwija się, ciągle przybywa jej mieszkańców oraz nowych
osiedli. Pan Wójt stwierdził, że przed Gminą stoją ciągle nowe wyzwania, nowe inwestycje,
którym będzie starał się sprostać.

Ad. 6
Pytania na temat raportu:
Radny Bolesław Dziel- zwrócił uwagę na wypowiedź Wójta w sprawie remontu w świetlicy we
wsi Strzyżewo Paczkowe, uważa, że nie jest prawdą, iż był tam wykonany remont generalny,
ponieważ jeszcze wiele zostało do zrobienia. Wójt zgodził się z faktem, że należy jeszcze
popracować nad wspomniana świetlicą, lecz podkreślił, iż bardzo dużo zostało tam zrobione.
Następnie radny Mariusz Nawrocki poprosił o kopię tego raportu, zapytał tez o środki
pozyskiwane z Unii Europejskiej. Wójt odpowiedział, że środki były pozyskane między innymi
na- budowę dróg, na wyposażenie straży pożarnej, na przedszkole w Pyszczynie. Pani Sekretarz
zwróciła uwagę, że są tez realizowane inne projekty, które będą miały dofinansowanie z Unii
Europejskiej, lecz pieniądze te nie są fizycznie na koncie Urzędu.
Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta o plany na nadchodzącą kadencję. Wójt odpowiedział,
ze na najbliższy rok zaplanowana jest budowa sali w Jankowe Dolnym, remont świetlicy w
Strzyżewie Kościelnym, budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego głównie na nowo
powstałych osiedlach, dalsza gazyfikacja Gminy oraz wyposażenie sali w Piekarach.
Więcej pytań nie było.
Raport przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7
Radny Paweł Jesiołowski do komisji uchwał i wniosków zaproponował radnego Piotra
Sobańskiego, radną Lidię Pietrzak oraz radną Edytę Żuchowska- wszyscy kandydaci przyjęli
propozycję. Rada kandydatury przegłosowała.

Ad. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

Przewodniczący Rady zaproponował członków komisji rewizyjnej, którzy wyrazili
chęć przystąpienia do tej komisji: radnego Pawła Jesiołowskiego, Wojciecha Wilkosza,
Romana Solarka, Henryka Kryściaka oraz radną Edytę Żuchowską Wszyscy kandydaci
przyjęli kandydaturę. Następnie odczytano uchwałę. Przystąpiono do głosowania jawnego-
wszyscy radni byli „za” takim składem komisji. Następnie członkowie nowo wybranej
komisji wybrali swojego przewodniczącego. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został
radny Paweł Jesiołowski- wszyscy radni byli „za” wyborem radnego Pawła Jesiołowskiego
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następnie odczytano uchwałę z podaniem
nazwisk członków i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Uwag nie było. Uchwała została
podjęta jednogłośnie. Przewodniczący powiedział, ze praca w tej komisji jest trudna, ale
daje dużą satysfakcję, życzył członkom komisji dobrej współpracy.
b/. powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru
Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

Pozostali radni mieli zadecydować, w której komisji chcą zasiadać, do komisji
oświaty zgłosiło się dwóch radnych- radny Mariusz Nawrocki oraz Marian Kaźmierczak,
który zasugerował, że jeśli komisja oświatowa będzie składała się z dwóch członków to



złoży wniosek o nie powoływanie tej komisji. Po dyskusji radny Zygmunt Lewandowski
zdecydował się na członkostwo w komisji oświaty.
Radni- Łukasz Ciesielski, Piotr Sobański, Bolesław Dziel, Mirosław Adamski oraz radna
Lidia Pietrzak zostali członkami komisji budżetowo-gospodarczej.
Radny Jacek Szymański przystąpi do którejś z komisji po złożeniu ślubowania na następnej
sesji, wtedy uchwała zostanie zmieniona.
Następnie odczytano uchwałę, uwag nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie
c/. ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie tej uchwały jest konieczne, ze
względu na ciężką sytuacje finansową samorządu nie będzie podwyższona w związku z tym
pozostaje bez zmian. Po odczytaniu uchwały nie było uwag. Uchwała został podjęta
jednogłośnie.
d/. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Po odczytaniu uchwały Wójt poinformował, że z powodu trudnej sytuacji życiowej
mieszkańców podatki nie zostaną podwyższone. Uwag nie było. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
e/. obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Gniezno na 2011 rok

Tutaj podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały stawka podatku zostaje bez
zmian. Nie było uwag. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
f/. ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i
informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Pani Skarbnik poinformowała, że nowy wzór deklaracji podatkowej jest ułatwieniem
dla podatników. Uwag nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
g/. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta o działkę w Lulkowie, czy można ją spieniężyć, jeśli tak
to, dlaczego na stronie internetowej urzędu nie ma żadnej informacji na ten temat. Wójt
poinformował, że obecnie sprzedanie tej działki nie byłoby dla Gminy opłacalne. Byli potencjalni
klienci, lecz sprzedaż tej działki nie doszła do skutku. Radny Mariusz zapytał o koszt za 1 m Wójt
odpowiedział, że minimalnie 50 zł. Radny Mariusz Nawrocki zasugerował, że takie informacje
powinny znajdować się na stronie internetowej, ponieważ dzięki temu mógłby znaleźć się nabywca.
Radny  Henryk  Kryściak  zapytał,  kto  w  Urzędzie  odpowiedzialny  jest  za  stronę internetową,
ponieważ uważa, że jest ona bardzo uboga. Zdanie to podziela radny Mariusz Nawrocki, który
podkreślił, iż na tej stronie powinny być umieszczone wszelkie druki i wnioski, które potrzebne są
mieszkańcom.
Na zakończenie sesji Przewodniczący rady przypomniał radnym o konieczności złożenia
oświadczeń majątkowych.
Więcej pytań nie było.

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

Sesja trwała od godziny 14.00 do 15.20
Protokolant Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Waszak /-/ Marek Słomczewski


