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projekt 

           Protokół Nr XLIII / 13 

            z Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

                                                           w dniu  30 sierpnia  2013r. 

Ad.1 

Godzina rozpoczęcia obrad  8.00 

 

               Otwarcia XLIII 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, dyrektor ZEAS 

Jarosław Wietrzyński. 

Lista obecności  radnych stanowi załącznik do protokołu obecni  wszyscy  radni. 

Przewodniczący rady przedstawił wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem 

obrad.  

Ad. 2 

                 Porządek obrad:  

1/.  Otwarcie XLIII  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie porządku obrad. 

3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 

4 /  Przyjęcie protokołu z XLII sesji. 

5/.  Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

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

7/.  Podjęcie uchwały w sprawie:   

    a/.zmiany Uchwały Nr XLII/296/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r.w sprawie utworzenia    

przedszkola publicznego w Jankowie Dolnym. 

   

 8/.   Interpelacje i zapytania  radnych.  

 9/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  

10/.  Wolne wnioski i informacje. 

11/.  Zakończenie obrad XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

 Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Radni podali następujących kandydatów: radnych: Edytę Żuchowską, Lidię Pietrzak i Piotra 

Sobańskiego. 

Kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie : jednogłośnie.  

   

Ad. 4   

Protokół z XLII sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

 

Ad. 5 

Wójt – mimo, że jest okres wakacyjny to prace inwestycyjne są mocno zaawansowane – zakończono 

remont dachu w Pyszczynie na budynku przedszkola,trwa wymiana dachu na świetlicy w Modliszewku, 

w trakcie realizacji jest nakładka na drodze po wykonaniu kanalizacji w Skiereszewie, na ukończeniu 

jest remont budynku do którego ma się przenieść urząd. 

Radny Henryk Kryściak – mieszkańcy wsi Wola Skorzęcka zgłaszali półtora miesiąca temu, że 

pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej byli kosić trawę i zostawili bałagan nie jest wykaszany teren, 

sołtys telefonował do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku w tej sprawie bo to jest teren  

Spółdzielni - jak można ich zdyscyplinować, aby Spółdzielnia to  posprzątała. 

Wójt – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku tak jak większość spółdzielni boryka się z kłopotami 

finansowymi, ale osobiście będzie interweniował.  

Radny Mariusz Nawrocki – czy jest wykonana pętla w Wełnicy, czy będą od 1 września br.4 kursy 

autobusu . 

Wójt – było ustalone, że od 1 września autobus będzie miał wydłużone kursy i będzie tam jeździł.  
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Ad.6 

 

Przewodniczący Rady – w dniu 23 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej będzie 

sprawozdanie na najbliższej sesji z kontroli komisji w I półroczu ponadto poinformował, że została 

wygrana sprawa z Prezesem RIO w sądzie, że gmina zaskarżyła to że RIO zmuszało do powołania 

instytucji  kultury, sąd uchylił zarządzenie  Prezesa RIO. 

 

 Ad.7 

Radny Henryk Kryściak – kto z urzędników zawinił w sprawie uchwały która ma być podjęta na obecnej 

sesji dalej ponowił prośbę, aby na sesjach obecny był radca prawny urzędu. 

Przewodniczący rady powiedział,że radca prawny przeprosił w swoim imieniu radę. 

 

- uchwała Nr XLIII/ 298 /2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/296/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. w 

sprawie utworzenia  przedszkola  publicznego w Jankowie Dolnym. 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński uzasadnił  podjęcie uchwały którą przygotowywał wcześniej.  

Powiedział że wynikło to z tego, że w województwie wielkopolskim te uchwały nie są publikowane 

natomiast w innych tak. Uchwała jest ważna tylko zmienia się zapis,że nie podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym. 

Głosowanie uchwały: podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad.8 

Radny Mariusz Nawrocki – czy  jest  zakończony  rów  w  Piekarach przy świetlicy oraz co z 

budynkiem urzędu. 

Wójt – rów na Piekarach  jest zakończony zgodnie ze specyfikacją do przetargu,jest protokół 

zakończenia. W specyfikacji było nawiezienie ziemi tylko na 10 cm. reszta jest poza przetargiem.  

Budynek urzędu ma być w dniu dzisiejszym zakończony. 

 

Przewodniczący rady  poinformował, że termin następnej sesji w dniu 11 września jest aktualny druga 

sesja we wrześniu została przyspieszona ze względu na oczekujące plany zagospodarowania poprosił 

przewodniczących komisji, aby odbyły się wszystkie posiedzenia. Została wysłana odpowiedź do 

Światowida w sprawie naruszenia prawa w związku z wolą przystąpienia do nowej grupy działania. 

 

Wójt zaprosił wszystkich na Dożynki Gminne w dniu 8 września o godz 14.00 które odbędą się w 

Jankowie Dolnym.  

  

Ad.10 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLIII sesję Rady Gminy Gniezno. 

 

Sesja trwała od godziny 8.00 do 8.20    

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 

 

 

 

 

 

   


