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projekt 

           Protokół Nr  XXXIII / 2013 
                   z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                            w dniu  17 stycznia 2013r. 
 
Godzina rozpoczęcia  obrad  12.00 
Ad.1 
               Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Marek Słom-
czewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy 
Gniezno Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, 
dyr.ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych, sołtysi, radny Powiatu Gnieźnień-
skiego Rafał Skweres, przedstawiciel lokalnej prasy.  
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji wg.listy obecności było 13 radnych, nieobecny rad-
ny Łukasz Ciesielski i Henryk Kryściak -  podjęte uchwały będą prawomocne. 
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik do niniejszego protokołu   
  
Ad. 2 
Przewodniczący rady przedstawił porządek obrad:  
  

Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy 
Przedstawienie porządku obrad. 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.  
Dyskusja.    
Podjęcie uchwał w sprawach: 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Osiniec, część dz. nr 125/4 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Osiniec, dz. nr 60/1 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Obora, działka nr 106 oraz część dz. nr 105/12 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usłu-
gowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr 18/4 i część dz. nr 18/3 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Dalki, dz. nr 51 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Lulkowo, część dz. nr 128 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Goślinowo, dz. nr 114 i 115 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Wola Skorzęcka, dz. nr 39 i 40 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Wola Skorzęcka, dz. nr 47 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Osiniec, dz. nr 3/2 
 Częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Gniezno w zakresie wychowania 
przedszkolnego 
   8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady podjętych w roku 2012, przez 
Wójta Gmi         ny. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
   10. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
   11. Wolne wnioski i informacje. 
   12.  Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.                   
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Ad.3 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
   
Radni podali następujących kandydatów: radnych:Pawła Jesiołowskiego, Mariana Kaźmierczaka i 
Piotra Sobańskiego – kandydaci wyrazili zgodę.   
Glosowanie składu  komisji: za 12, przeciw 0, wstrzymujący 1. 
 
Ad. 4 – Informacja Wójta z  pracy  urzędu między sesjami  
 
Wójt – minęły dwa tygodnie od poprzedniej sesji w tym czasie był ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji na sieć gazową w kierunku Janówka, Jankowa Dolnego pod Wierzbiczanny, pracow-
nicy przygotowują dokumenty do następnych przetargów na inwestycje, które w tym roku będą rea-
lizowane. Pytań nie było.     
 
Ad. 5  – informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami. 
 
Przewodniczący rady – odbyły się posiedzenia wszystkich komisji. W dniu 11 stycznia obradowała 
komisja rewizyjna  sporządziła sprawozdanie z realizacji uchwał w 2012 roku oraz z planu pracy 
komisja kontrolowała finansowanie napraw awaryjnych oświetlenia gminnego, omówiono projekty 
uchwał na sesję. 
Komisja oświaty miała posiedzenie w dniu 15 stycznia omówiono projekty uchwał o planach miej-
scowych i pozostałe projekty uchwał. Komisja ustaliła następny termin posiedzenia roboczego w 
sprawie zmian w regulaminie stypendialnym wójta na dzień 6 luty br. 
Komisja budżetowo-gospodarcza obradowała również w dniu 15 stycznia omówiono projekty 
uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego na sesję  oraz projekt    
uchwały w sprawie częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań własnych Gminy Gniezno w 
zakresie wychowania  przedszkolnego. Pytań do informacji nie było. 
   
Ad. 6 i 7 -  dyskusja i  podjęcie uchwał. 
- uchwała Nr XXXIII/ 245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec, część dz. nr 125/4 
Pytań nie było,głosowanie: 12 za,1 wstrzymujący.    
-uchwała Nr XXXIII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec, dz. nr 60/1. Pytań brak głosowanie: 12 za,1 
wstrzymujący. 
-uchwała Nr XXXIII/247/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora, działka nr 106 oraz część dz. nr 105/12 
Pytań brak, głosowanie: 12 za,1 wstrzymujący. 
- uchwała Nr XXXIII/248/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr 18/4 i część dz. nr 
18/3 
Pytań brak, głosowanie: 11 za,1 wstrzymujący, radny Szymański nie brał udziału w głosowaniu. 
-uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki, dz. nr 51. Pytań brak, głosowanie: 12 za,1 wstrzymu-
jący. 
- uchwała Nr XXXIII/250/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo, część dz. nr 128. Pytań brak, głosowanie: 12 
za,1 wstrzymujący. 
-uchwała Nr XXXIII/ 251/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo, dz. nr 114 i 115  Pytań brak, głosowanie: 
12 za,1 wstrzymujący. 
- uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka, dz. nr 39 i 40 
Pytań brak, głosowanie: 12 za,1 wstrzymujący. 
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- uchwała Nr XXXIII/ 253/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka, dz. nr 47. Pytań brak, głosowanie: 12 
za,1 wstrzymujący. 
- uchwała Nr XXXIII/254/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec, dz. nr 3/2. Pytań brak, głosowanie: 12 za,1 
wstrzymujący. 
- uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie  częściowego powierzenia Miastu Gniezno zadań wła-
snych Gminy Gniezno w zakresie wychowania przedszkolnego.  
Skarbnik – jest podjęta uchwała, ale aby wójt mógł podpisać z miastem Gniezno porozumienie na 
2013 rok musi być podjęta nowa aktualna uchwała ponieważ poprzednia straciła ważność. Pytań nie 
było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. Radny Szymański opuścił obrady sesji. 
Ad.8  
 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Jesiołowski zapoznał radę ze sprawozdaniem komisji 
z wykonania uchwał Rady podjętych w roku 2012 przez wójta Gminy. 
Pytań nie było. Sprawozdanie rada przyjęła jednogłośnie. 
Radny Szymański nie brał udziału w sesji. 
 
Ad.9, 10 i11  
 
Radny Mariusz Nawrocki – zwrócił się o poparcie przez radę zaproponował, aby na stronie interne-
towej urzędu Gminy umieścić informację dotyczącą tego w jaki sposób podatki płacone przez podat-
ników trafiają do budżetu Gminy. Wielu mieszkańców zamieszkuje na terenie Gminy Gniezno, a 
cały czas zameldowani są na terenie miasta Gniezna z tego tytułu podatek, który płacą z PIT-u trafia 
do miasta Gniezna. Wystarczy wpisać w miejscu zamieszkania np.Wełnica lub Szczytniki Duchow-
ne lub w trakcie roku na specjalnym druku ZIP – 3 wyjaśnić sytuację i złożyć do urzędu skarbowe-
go, nie trzeba się wymeldować. Radny zaproponował swoją pomoc przy ulotce z taką informacją. 
Wójt – rozmawiał z informatykiem, który zajmie się tym na stronie BIP, ale dokładną ewidencję 
która przedstawi ilość zamieszkujących, a nie zameldowanych mieszkańców gminy będzie w roku 
bieżącym w związku z ustawą  o gospodarowaniu odpadami.  
Radny Marian Kaźmierczak – były rozmowy, że deklaracje w sprawie opłat za odpady komunalne 
będą dystrybuowane przez  sołtysów i gdyby ulotki były gotowe wówczas razem z deklaracjami soł-
tysi by dostarczyli mieszkańcom wtedy jest gwarancja, że dotrze się do każdego gospodarstwa do-
mowego.Inny sposób odbioru tej informacji np.przez  internet do części mieszkańców nie dotrze. 
Wniosek jest do rady o poparcie  tej sprawy. 
 
 Ad.12 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Gminy  
Gniezno. 
 

Sesja trwała od godziny 12.00 do 13.00      
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda          /-/ Marek Słomczewski 

  


