
projekt 
Protokół Nr XLVI / 13 

z Uroczystej Sesji Rady Gminy Gniezno 
w dniu 14 październik 2013r. 

 
Ad.1  
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00 
Otwarcia Uroczystej XLVI Sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zaproszonych gości. 
Sesja została zwołana z okazji otwarcia nowej siedziby urzędu przy ulicy Reymonta 9-11. 
Poświęcenia nowej siedziby dokonał Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk Metropolita 
Gnieźnieński. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu 
Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, burmistrzowie i 
wójtowie sąsiednich gmin, księża proboszczowie z terenu Gminy, przedstawiciele służb, 
dyr.Banku Spółdzielczego Wiesław Zyk. Jerzy Ruminiecki poprzedni przewodniczący Rady 
Gminy Gniezno. Z Urzędu Gminy obecni byli: Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, 
Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, Skarbnik Gminy Gabriela Cempel, dyr. ZEAS Jarosław 
Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa, radny powiatu 
gnieźnieńskiego Rafał Skweres, sołtysi, przedstawiciel lokalnej prasy. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy radni obecni na 
posiedzeniu. Po przecięciu wstęgi nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby.  Abp. Józef 
Kowalczyk oraz inni goście obejrzeli biurowiec i przeszli do sali obrad, gdzie 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych gości. 
Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy. 
1. Wystąpienie Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana 
2. Wystąpienie Prymasa Polski Abp. Józefa Kowalczyka 
3. Wystąpienie Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
5. Podjęcie uchwał: 
a. w sprawie zmian w budżecie na 2013r. 
b. w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 
6. Interpelacje i zapytania radnych 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy. 
 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta 
Gminy Włodzimierza Lemana. Następnie głos zabrali: Prymas Polski Abp. Józef Kowalczyk 
Metropolita Gnieźnieński oraz Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak. 
Ad 4 
Po oficjalnej części sesj, rada udała się na dalsze obrady do biura rady. 
Radni  podali  trzech  kandydatów  do  Komisji  Uchwał  i  Wniosków:  radną  Lidię  
Pietrzak, Edytę Żuchowską i radnego Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Rada 
głosowała jednogłośnie za składem komisji. 
Ad.5 
Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianach w budżecie na 2013 rok. 
Radny Mariusz Nawrocki w sprawie budowy Zakładu Odpadów w Lulkowie zapytał w jaki 
sposób jest zabezpieczony interes Gminy, co z pieniędzmi które gmina wpłaciła gdyby 
Zakładu nie wybudowano, może zaprosić dyrektora Spółki Urbis na sesję, aby powiedział, co 
się dzieje z pieniędzmi wpłaconymi, ma dużo pytań. 
Przewodniczący Rady – poprzedni prezydent Dziel był zaproszony do Gminy i mówił, że 



nowe wysypisko będzie wybudowane w ciągu dwóch lat , następny prezydent Kowalski 
mówił to samo. Może zaprosić Prezydenta, ale on nie powie nic konkretnego. 
Przedstawicielem gminy w sprawie budowy Zakładu w Lulkowie jest Wójt, może  on coś 
powie w tej sprawie bo on takiej informacji od Wójta nie uzyskał. Sprawę można omówić na 
spotkaniu pod koniec października w sprawie projektu budżetu na 2014r wraz z Wójtem i 
panią skarbnik którzy przedstawią założenia do budżetu na 2014r. Najważniejszym 
udziałowcem budowy Zakładu w Lulkowie jest Miasto Gniezno wysypisko jest miasta i w 
interesie Prezydenta i Rady Miasta jest, aby dążyć do wybudowania Zakładu. Czytał w 
gazecie, że niby ma być projekt i ma być realizacja, a gmina się dowiaduje że Miasto nie chce 
naszych pieniędzy. 
Głosowanie uchwały o zmianach w budżecie - uchwała podjęta jednogłośnie. 
- uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 
Skarbnik omówiła podjęcie uchwały. 
Na budowę Zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lulkowie zgodnie z harmonogramem   
przyjętym 
przez miasto Gniezno na rok 2013 Gmina Gniezno miała przekazać kwotę 186.770,02 zł. 
W miesiącu październiku po otrzymaniu nowego harmonogramu finansowego na w/w 
zadanie Gmina 
ma przekazać kwotę 18.212,57 zł.tj. zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 
168.557,45 zł 
Ponieważ budowa sieci gazociągowych to bardzo kosztowne zadanie, aby je zrealizować 
Gmina będzie 
musiała zaciągnąć kredyt. 
Obecnie zaciągnięte kredyty będą spłacane do 2019r. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wielkopolską Spółką Gazowniczą po wybudowaniu    
sieci 
gazowych Spółka ta wykupi poszczególne odcinki sieci. 
Za sieć Jankowo Dolne - Janówko kwota wykupu wynosi 670.000,00 zł. 
Głosowanie uchwały: 15 głosów za. 
Ad. 6 i 7 
Przewodniczący Rady – wyniki kontroli w sprawie opłaty adiacenckiej zostały przedstawione 
na poprzedniej sesji czy w związku z tym są jakieś wnioski radnych, komisja rewizyjna nie 
dała żadnych zaleceń chciałby usłyszeć zdanie radnych decyzja ma być wspólna doszło do 
rzeczy do których nie powinno dojść.  
Radny Kryściak – Wójt zobowiązał się do przedstawienia informacji czy w innych 
miejscowościach była podobna sytuacja następnej sesji to poinformuje dopiero wtedy będzie 
można jakąś decyzję podjąć. Przewodniczący Rady – rada na sesji jednogłośnie zdecydowała 
o przeprowadzeniu kontroli, kontrola została wykonana przez komisję reakcja rady powinna 
dotyczyć tej kontroli.  
Radny Marian Kaźmierczak – jeśli chcemy kontrolować dalsze wsie w sprawie opłaty 
adiacenckiej to rada ponownie musi zlecić kontrolę komisji.  
Radny Łukasz Ciesielski zapytał, czy rada oprócz przeprowadzenia do kontroli ma obowiązek 
skierować jeszcze sprawę dalej?  
Przewodniczący rady – najdalej idącym wnioskiem będzie ocena wójta przy następnym 
absolutorium, rada ma możliwość skierowania wójta do rzecznika dyscypliny.  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał panią skarbnik czy trzeba wykazać to, że wg. jego obliczeń 
nie wpłynęło do gminy około 50 tys.zł. z opłaty adiacenckiej.  
Skarbnik – jeżeli pion finansowy nie otrzymuje decyzji wówczas nie przyjmuje tych 
pieniędzy do budżetu. Ujęte są tylko te kwoty na które są wystawione prawomocne decyzje i 
mieszkańcy są obciążeni, ile to by kosztowało dokładnie nie może tego stwierdzić ponieważ 



musiała by być zrobiona wycena.  
Radny Henryk Kryściak – gmina poniosła stratę jeżeli jest uchybienie które wiąże się ze stratą 
Gminy to 
zawiadomienie do prokuratora o popełnieniu przestępstwa.  
Radny Jacek Szymański do pani sekretarz – jak wygląda kontrola wewnętrzna podał przykład 
swojego syna do którego gmina wysłała taką decyzję a do jego sąsiada nie. Pani sekretarz – 
opłaty adiacenckie nalicza się tylko wtedy jeśli jest wykonywana jakaś inwestycja do trzech lat 
od jej zakończenia. W czasie    robienia wyceny już właścicielem był syn radnego 
Szymańskiego, ale to zostało skorygowane. Projektant oddając projekt do inwestycji 
powinien zrobić wykaz właścicieli działek, była to bardzo duża inwestycja i tylu decyzji nie 
było wydanych jeszcze nigdy. Jest nowa ustawa która mówi o odpowiedzialności 
pracowników przygotowujących decyzje w związku z tym gmina wystąpiła do rzecznika RIO 
o ukaranie konkretnego pracownika, czekamy na odpowiedź.  
Przewodniczący rady – jest przeciwny skierowaniu sprawy do prokuratora, ale czy rada jest w 
stanie stwierdzić, czy to było celowe działanie pracownika. 
Radny Marian Kaźmierczak – czy pani sekretarz nie uważa, że w każdym dziale powinna być 
osoba odpowiedzialna bo jest to kwestia nadzoru. Dalej zapytał jakie rada na dzień dzisiejszy 
ma możliwości w tym zakresie.  
Przewodniczący rady – zgłoszenie do rzecznika dyscypliny wójta lub zgłoszenie do 
wojewody, że wójt nie wykonuje swoich czynności ale on by się skłaniał do zgłoszenia do 
rzecznika dyscypliny można poczekać jeszcze trochę ale rada musi zająć w tej sprawie 
stanowisko.  
Radny Szymański zapytał, czy pan Górny zapłacił opłatę adiacencką ?  
Pani sekretarz – decyzja była wystawiona na p.Górnego i zapłacił. 
Radny Marian Kaźmierczak – czy rada może nic z tą sprawą nie robić, czy grozi to jakimiś 
konsekwencjami?.  
Przewodniczący rady – rada może zrobić to co uważa za stosowne ale politycznie może to 
być wykorzystane. Rada musi przestrzegać prawa.  
Radny Kryściak – rada musi podjąć jakąś decyzję.  
Przewodniczący rady zapytał co ma zrobić z tą sprawą?.  
Radny Kryściak odpowiedział że nic i pozostali radni potwierdzili to.  
Radny Mariusz Nawrocki – radni pełnią mandat społeczny trzeba ten problem rozstrzygnąć 
jeżeli wójt zrobił coś źle rada musi podjąć stanowisko konkretne i mieszkańcy Gminy 
powinni się o tym dowiedzieć. Przewodniczący rady – jeśli tylko otrzyma informację jaki 
będzie wynik sprawy to poprosi radę na spotkanie 
nieoficjalne, albo zwoła sesję z przygotowanym wnioskiem.  
Przewodniczący rady – jeżeli to co mówiła Pani Sekretarz że Wójt może pociągnąć do 
odpowiedzialności urzędnika sam pozostając poza odpowiedzialnością za brak nadzoru i 
stwierdzi to rzecznik to sytuacja rady będzie łagodniejsza. Jeżeli rzecznik będzie doszukiwał 
się że nie dopilnowano urzędnika wówczas reakcja rady musi być w postaci podjęcia uchwały 
rady na sesji.  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał czy będą w tym roku jeszcze jakieś przetargi?  
Pani Sekretarz  w sprawie przetargu na sieć gazową w Jankowie Dolnym powiedziała, że 
musi być porządnie wykonana dokumentacja termin wykonania był do końca sierpnia ale 
wykonawca dokumentacji jest niesłowny i wciąż przedłuża termin zdania dokumentacji.  
Radny Marian Kaźmierczak zauważył, że może się okazać ,że mimo podzielenia na trzy etapy 
inwestycji nie zdąży się robić pierwszego etapu.  
Radny Łukasz Ciesielski zapytał o przetarg na budowę szkoły w Zdziechowie 
Pani Sekretarz – koncepcja będzie w przyszłym tygodniu natomiast nie wiadomo, czy będzie 
ogłoszony przetarg.  



Przewodniczący Rady – zmienia zasady i w porządku obrad będzie dodatkowy punkt będzie 
pytał radnych czy mają wnioski do porządku obrad, jeżeli taki wniosek będzie to wymaga on 
bezwzględnej większości poparcia, ale wójt ma prawo na 5 min. przed sesją wnieść wniosek o 
rozszerzenie porządku obrad w trakcie sesji już nie. Natomiast radny może wnieść wniosek o 
rozszerzenie porządku obrad ale musi mieć poparcie bezwzględną większością głosów 
radnych. 
Przewodniczący Rady – nie będziemy przepisywać wystąpień radnych ponieważ sesje są 
nagrywane i jest to 
dokument archiwalny kat.A natomiast w protokole będą wszystkie uchwały, wyniki 
głosowania i interpelacje 
radnych, natomiast zapytań nie będzie w protokole. Kwestia przyjmowania protokołu – przed 
sesją radny 
będzie zgłaszał przewodniczącemu, czy ma jakieś wnioski do protokołu lub przed sesją, 
natomiast nie będzie 
protokół poddany pod głosowanie z tego względu, że ostatniego protokołu nie da się radzie do 
głosowania 
podpisuje go Przewodniczący Rady ponieważ rady już nie będzie. Na nowej sali będą dwa 
mikrofony i będzie lepsza słyszalność wypowiedzi poszczególnych osób.  
Radny Henryk Kryściak – zgłosił uwagę aby radca prawny był obecny na sesjach, aby radni 
mieli dostęp do radcy.  
Pani Sekretarz – toczy się bardzo dużo rozpraw w sądzie w związku z tym radca prawny 
reprezentuje gminę ale będziemy się starać aby był obecny.  
Przewodniczący rady – nie odpowiada za pracowników, zaprasza wszystkich, którzy są 
potrzebni na sesję i jeśli radca jest na rozprawie w sądzie to nie może być w tym czasie na 
sesji. 
Ad. 8 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLVI uroczystą sesję 
Rady Gminy Gniezno. 
Sesja trwała od godziny 12.00 do 14.30 
 
 
  Protokolant                                            Przewodniczący Rady Gminy 
 
Mirosława Szyda                                           /-/ Marek Słomczewski               
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