
PROJEKT    
           Protokół Nr XXXIV/2013  
                   z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                        w dniu 8 lutego  2013r. 
Ad.1 
 
               Otwarcia XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu 
uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, skarbnik Gminy Gabriela Cempel,  
radni, przedstawiciele lokalnej prasy.  
Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do niniejszego  protokołu  radni Lidia 
Pietrzak i Bolesław Dziel nieobecni na posiedzeniu. 
 
Ad.2 
Przewodniczący  rady  przeczytał  wniosek wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej  oraz 
porządek obrad.   
   
1/.  Otwarcie XXXIV  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie porządku obrad. 

3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 

4/.  Przyjęcie protokołów z  XXXII i XXXIII sesji rady.  

5/. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

6/. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 

7/.  Podjęcie uchwały w sprawie:  

 a/. zaciągnięcia kredytu  długoterminowego 

b/. zmiana  uchwały budżetowej na rok 2013 rok 

c/. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

d/. powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie 

realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym 

na terenie Gminy Gniezno. 

 8/.   Interpelacje i zapytania  radnych, wolne wnioski.  

 9/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  

 10/. Zakończenie obrad XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 Ad. 3 
 
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Pawła Jesiołowskiego, Piotra 
Sobańskiego, Mariana Kaźmierczaka – kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała skład komisji jednogłośnie./ 13 radnych obecnych na sesji/. 
 
Ad.4 
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji rady  
Radny Kryściak prosił aby protokół z poprzedniej sesji był wcześniej dostępny dla radnych ponieważ 
teraz nie miał czasu się z nim zapoznać. 
Radny Kaźmierczak złożył wniosek aby zmienić porządek obrad i przyjąć te dwa protokoły na 
następnej sesji.  
Przewodniczący rady – Protokoły były  na stronie BIP były do wglądu w biurze rady. 
Głosowanie wniosku radnego Kaźmierczaka – za było 3 ,przeciw 7,wstrzymujące 3. Wniosek radnego 
upadł. 
Uwag do protokołu nie było. 
 
Głosowanie protokołu z XXXII sesji rady: za 11,przeciw 0, wstrzymało się 2 radnych.   



 
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji rady Gminy – za 10, przeciw 0 ,wstrzymujące 3. Uwag nie było. 
Protokół został przyjęty większością głosów. 
 
Ad.5 
 
Wójt – ostatnie sesja odbyła się w dniu 17 stycznia br.w tym czasie odbył się przetarg na 
opracowanie dokumentacji sieci gazowej dla terenu Jankowa Dolnego i Jankówka, w dniu 
dzisiejszym odbędzie się przetarg na wykonanie oświetlenia na terenie gminy. Na pozostałe 
inwestycje zaplanowane w tym roku pracownicy przygotowują dokumentację przetargową na 
zadania zaplanowane w budżecie na 2013 rok. 
Radny Kryściak – miał telefon, że trzy dni po opadach śniegu droga w Szczytnikach 
Duchownych nie była jeszcze posypana. Dalej powiedział, aby tam gdzie są drogi podmokłe 
były nawożone w okresie letnim a nie kiedy są roztopy bo to nie ma sensu. 
 Wójt – niezależnie od tego ile i kiedy są nawożone szlaką drogi gruntowe które nie mają 
asfaltu i odpowiedniego podkładu to wiosną kiedy ziemia do gruntu nie jest rozmrożona i 
wierzchnia warstwa robi się mazista jest dużo wody  wtedy mieszkańcom jest trudno ubolewa 
nad tym ale sukcesywnie w okresie wiosennym i letnim gmina stara się uzupełniać gruzem i 
szlaką drogi gruntowe w celu poprawy warunków  przejazdu. Wiadomo, że do momentu jak 
grunt nie jest rozmrożony to żadna interwencja nie jest w stanie zapobiec tym problemom.   
Radny Nawrocki zapytał czy będzie robiona pętla na Wełnicy. 
Wójt – pętla na Wełnicy będzie robiona. 
 
Ad.6 
 
Przewodniczący rady – posiedzenia wszystkich komisji odbyły się w dniu dzisiejszym,dalej 
poinformował, że odbyło się spotkanie między osobami, które są w konflikcie w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego w Goślinowie obie strony zostaną zaproszone na 
sesję jeśli wójt przygotuje uchwałę o planie wówczas będą mogły wypowiedzieć się i rada 
podejmie decyzję. 
Radny Kryściak – czy nie lepiej wcześniej zaprosić tych mieszkańców. 
Przewodniczący rady – było spotkanie, wójt próbował negocjować ale odmówiono, 
zainteresowani mieszkańcy będą zaproszeni na sesję. 
 
Ad.7 
- uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Wójt – w ubiegłym roku za zgodą rady podjął rozmowy na temat zakupu budynku o którym 
była umowa w uchwale aby te rozmowy finalizować musi być gwarancja zabezpieczenia 
finansowego aby to było potrzebna jest uchwała. W związku z tym jest prośba do rady aby 
przegłosować zgodę na zaciągnięcie kredytu który będzie przeznaczony na zakup tego 
budynku. Pytań nie było. 
Głosowanie uchwały – za 13 głosów. 
 
- uchwała Nr XXXIV/ 257 /2013 w sprawie zmian  budżetowych na 2013 rok. 
Przewodniczący rady – rada wyraża zgodę na zakup budynku pod urząd ale za kwotę która 
została określona w zmianach budżetowych jest określony warunek  - nie może być żadnego 
obciążenia dodatkowego na tej nieruchomości jest to warunek negocjacyjny.Wójt nie może 
kupić budynku który będzie w jakikolwiek inny sposób obciążony.  
 
Skarbnik – gmina otrzymała od Wojewody dotację celową 25.300,00 zł na dożywianie dzieci 
jest to program rządowy tym dysponuje opieka społeczna. Po stronie przychodów 
wprowadzono 1.000.000,00 zł  obecnie nasze przychody zamykają się w kwocie 1.600.000,00 
zł.  Kwota w wysokości 1.000.000,00 zł wynika z przegłosowanej na obecnej sesji uchwały o 
zaciągnięciu kredytu na zakup budynku i tylko na ten cel są te środki przeznaczone. 
Jednocześnie dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym czyli zmieniono zadanie nie 
rozbudowa a zakup budynku, dopisano również zadanie budowa pętli autobusowej na 
Wełnicy. Stosownie do tego co było w uchwale budżetowej zmieniony został załącznik  WPF 
wyłączono zadanie –rozbudowa urzędu które było na 2 lata tj.2013 450 tys.zł. 2014  400 



tys.zł Ponieważ zakup budynku jest zadaniem realizowanym w ciągu roku dlatego został 
ujęty tylko w załączniku inwestycyjnym na 2013r. a nie w WPF. 
Radny Nawrocki – ile będzie pożyczonych wszystkich pieniędzy po zaciągnięciu tego 
miliona  i ile to będzie kosztowało oraz jakie będą roczne odsetki.  
Skarbnik – w załączniku Nr 1 jest napisane, że na koniec roku 2013 będzie to kwota 
6.584.000,00 zł, wg rozliczenia gmina nie przekracza 10% zadłużenia budżetu do roku 2021. 
Gmina nie zadłuża się bez potrzeby. Roczna wysokość odsetek wynosi w 2013r. 277.300,00 
zł natomiast w 2014r. 300.000,00 zł.tj.od całej kwoty zadłużenia. 
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji obecnych jest 13 radnych wobec tego podjęte 
uchwały będą prawomocne. 
Głosowanie: 13 za. 
 

  - uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gniezno  

Przewodniczący rady zapoznał radę z uchwałą RIO SO-0951/52/P/16/2013 z dnia 30 stycznia 

2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu dotyczy to 

poprzedniej uchwały o WPF. Opinia jest pozytywna. Kredyt na który rada wyraziła zgodę w 

niczym nie zachwieje korzystnych relacji stosunku długu do możliwości spłaty. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

  - uchwała Nr XXXIV/256/2013 powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 

publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno. 

     Pytań brak. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 
Ad.8 
Przewodniczący rady poinformował o piśmie skierowanym do Rady Gminy z dnia 4 lutego 
od mieszkanki Osińca która wnioskuje o uchylenie uchwały Rady Gminy Gniezno Nr 
XVI/89/11 z dnia 12 paździenika 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego we wsi Osiniec działka nr 83/1, sprawa jest w sądzie administracyjnym 
oddana przez jednego z mieszkańców trzeba poczekać na rozstrzygnięcie. W momencie gdy 
była uchwała dana do przegłosowania w okresie wyłożenia planu nie zgłoszono żadnych 
uwag i rada plan przyjęła. Trzeba poczekać na decyzję sądu.  
Radny Kryściak – zapytał wójta, czy przewiduje w latach następnych inwestycje związane ze 
środkami z Unii będą to już ostatnie pieniądze, które będzie można wykorzystać dalej radny  
zapytał przewodniczącego rady czy może odebrać Statut Gminy. 
Przewodniczący rady – wszyscy radni otrzymywali statut, ale radnego nie było tak może 
otrzymać. 
Wójt – jeśli chodzi o pozyskanie funduszy zewnętrznych to do każdej inwestycji do której 
była możliwość pozyskania środków zewnętrznych gmina je pozyskała i w przyszłości będzie  
również pozyskiwać te środki. 
 
Ad.9 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję  
nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 
Obrady sesji rady trwały od godz.10.00 do 10.40.   

 
Protokolant      Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda                      /-/ Marek Słomczewski 


