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projekt  
 

           Protokół Nr XLVIII / 2013 
                 z Sesji Rady Gminy Gniezno 
                                                           w dniu  18 listopada 2013r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  14.30 

 
               Otwarcia XLVIII Sesji 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, skarbnik Gminy Gabriela 
Cempel, dyr. ZEAS Jarosław Wietrzyński,   
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 
  
Ad. 2 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wnioski radnych do porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5.  Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami. 
6. Sprawozdanie  Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
7. Dyskusja.    
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, 
b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno, 
c/.przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno na 2014 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
d/.  nadania nazwy ulicy we wsi Piekary 
e/. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r. 
 9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.     
   
Ad.3   - 
Wniosków do przedstawionego porządku obrad nie było. 
 
Ad.4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radną Edytę Żuchowską, radnego Mariana Kaźmierczaka  oraz 
Piotra Sobańskiego.  
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Głosowanie: 14 za ,1 wstrzymujący. 
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Ad. 5 
 
Wójt – Ostatnia sesja było tydzień temu. W ciągu tych kilku dni nic nowego się nie wydarzyło prace o 
których mówił są zakończone. W miarę pogody prace inwestycyjne w toku będą kontynuowane. 
Radny Kryściak podziękował wójtowi za wykonane pobocza. 
 
Ad.6 
Przewodniczący rady – dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej w sprawie 
uchwał na dzisiejszą sesję  opinia komisji była pozytywna 
Pytań nie było.    
  
Ad. 7 i 8   
 
Uchwała o zmianach w budżecie na 2013r. 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji są obecni wszyscy radni wobec tego podjęte uchwały 
będą prawomocne.  
Radny Kryściak – 20 tys.zł. zwiększono plan wydatków na zakup placu zabaw, czy można wiedzieć w 
jakich wsiach. 
 
Skarbnik – w chwili obecnej nie odpowie gdzie, ponieważ wszystkie wsie nabywały place zabaw z 
funduszów sołeckich zdarzało się, że brakowała jakaś kwota i trzeba było z budżetu Gminy dołożyć   
Głosowanie uchwały: za było 13 głosów, 1 wstrzymujący, radny Łukasz Ciesielski nie brał udziału w 
głosowaniu był nieobecny na  sali. 
 
 - uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała podjęta jednogłośnie 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. 
Glosowanie: 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 
 
- uchwała w sprawie przyjęcia rocznego Program Współpracy Gminy Gniezno na 2014 rok z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 
Pani Sekretarz Anna  Pacholczyk uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie z ustawą 
obowiązkiem gminy jest  ustalanie rocznego  Programu Współpracy Gminy Gniezno z Organizacjami 
Pozarządowymi do końca listopada jest termin. Gmina jak co roku opracowała taki program i Rada 
Gminy uchwałą zatwierdza, było to omawiane na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej, 
Program był konsultowany z organizacjami  pozarządowymi , był na stronie internetowej urzędu . 
Wpłynęły uwagi do Programu które zostały uwzględnione. 

 
Głosowanie uchwały – 15 głosów za. 
-  uchwała w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi Piekary 
Glosowanie uchwały 15 głosów za. 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r. 
Przewodniczący rady uzasadnił podjęcie uchwały. 
Radny Kryściak – czy jeśli mieszkaniec napisze pismo, aby nie płacić tego podatku to wójt może 

umorzyć. 
Wójt – nie. 
Głosowanie: 15 za. 
Ad. 10 i ad.11. 
Przewodniczący rady poinformował ,że robocze spotkanie rady w sprawie projektu budżetu na 
2014r. odbędzie się w dniu 27 listopada 2013r. godz.12.00  
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Następne sesje 18.grudnia godz.12.00 natomiast sesja budżetowa planowana jest na dzień  
30 grudnia 2013r. o godz.10.00  wszyscy radni otrzymali projekt budżetu na 2014r.  
Radny Nawrocki do wójta – czy były naliczane karne odsetki od nie wykonania w określonym 
terminie inwestycji na terenie Gminy Gniezno 
Wójt – przez 10 lat zdarzyła się raz taka sytuacja. Niejednokrotnie zdarza się tak, że wykonawcy 
zwracają się o przedłużenie terminu wykonania inwestycji one są uwzględnione i w związku z tym  
wtedy gmina nie ma prawa obciążać odsetkami karnymi za przekroczenie czasu umownego.  
 Radny Kryściak do Przewodniczącego Rady – dwie sesje wstecz Przewodniczący Rady powiedział, 
że nie był obecny na 4 sesjach i kilku komisjach od 3 lat prosi Przewodniczącego Rady, aby był plan 
sesji i komisji. Pierwszy raz kiedy opuścił sesję napisał usprawiedliwienie do przewodniczącego bo 
miał skierowanie do szpitala to nie zostało uwzględnione Zapytał jak to się stało, że dwóch radnych 
członków komisji budżetowo-gospodarczej w miesiącu wrześniu nie było obecnych na posiedzeniu 
otrzymali całą dietę. Przewodniczący Rady wyraził się na jednej z komisji „proszę temu nie pisać 
nieobecności” Złożył pisemne zapytanie i prosi o pisemną odpowiedź. 
Przewodniczący rady –za potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji odpowiada 
przewodniczący komisji, a nie on i prosił, aby te pytania kierować do przewodniczącego komisji 
budżetowo-gospodarczej. Biuro Rady przygotowuje wypłatę na podstawie listy obecności komisji i 
on tego nie weryfikuje. Przewodniczący rady weryfikuje listy obecności na sesjach to jest w jego 
kompetencjach  natomiast obecności na komisjach zobowiązany jest listę przedłożyć i dostarczyć do 
biura rady przewodniczący każdej komisji.   
Radny Kryściak – ale pan sugerował”proszę nie wpisywać nieobecności „ 
Przewodniczący rady – „ja niczego podobnego nigdy nie sugerowałem” W sprawie diet rada 
uchwaliła  na początku kadencji bardzo wyraźną uchwałę i jest ona egzekwowana bez żadnych 
dyskusji w stosunku do wszystkich. 
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski – zwracając się do radnego 
Kryściaka powiedział,że jeśli są jakieś pytania dotyczące jego osoby to prosi kierować do niego, 
pamięta o którą komisję chodzi spóźnił się na posiedzenie ponieważ wraz z przewodniczącym rady i 
jego zastępcami był na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Światowid i były omawiane 
sprawy gospodarcze. Nie przypomina sobie sytuacji, aby któryś członek komisji był nieobecny na 
posiedzeniu  a on podpisał że był. 
Radny Kryściak – sprawa dla niego nie jest wyjaśniona ponieważ przewodniczący rady na tej 
komisji powiedział, że „ proszę temu panu wpisywać nieobecności”  
Przewodniczący rady – jest pan niewychowany i bezczelny, wymyśla bzdury , przewodniczący 
komisji wyraźnie radnemu wyjaśnił, jak było i on potwierdza, że przewodniczący komisji 
gospodarczej był wtedy na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Światowid  z nim, z jego 
zastępcami przed głosowaniem tej kontrowersyjnej uchwały i był obecny. Pamięta w tym roku 
przygotowywanie wniosku o  udzielenie absolutorium chodził radny na dwie komisje i wtedy kiedy 
komisja wspólnie z radnym Kryściakiem ustaliła dzień spotkania i napisania wniosku o udzielenie 
absolutorium wówczas radny nie przyszedł natomiast dwa dni później radny Kryściak przyszedł i 
zaproponował,że podpisze ten wniosek. Radny Kryściak atakuje wszystkich ale nie ma racji. 
Radny Szymański – był na komisji,gdzie nie było pana radnego Dziela lista obecności była 
podpisana przez całą komisję nie było pana Dziela. 
Przewodniczący rady – „proszę te pytania kierować do przewodniczącego komisji nie do mnie”  
Radny Szymański – „ panie przewodniczący pan powiedział kiedy mnie nie było na komisji kiedy 
nie było pana Ciesielskiego pan powiedział że nie ma Szymańskiemu wpisywać obecności to pan 
jest oszustem to pan kłamie pan poprostu wszystko fałszuje panie przewodniczący.” 
Przewodniczący rady –„dzisiaj jest połowa listopada dlaczego radni nie przyszli ze swoimi uwagami 
zaraz po komisjach i nie zostało to skonfrontowane, a dzisiaj oboje kłamiecie.” 
Radny Szymański – dlatego że czekali aż będą wypłaty w kasie” i to jest pana oszustwo to pan 
kłamie”. 
Przewodniczący  rady – wypłata za wrzesień była w październiku i nie kwestionowano tego. 
Radny Szymański do przewodniczącego rady –„to jest pana oszustwo”  
Radny Kryściak – „dlatego nie powiedziałem bo była sesja uroczysta, było robocze spotkanie rady 
musiałem dojść, czy jest  wypłacona dieta i wszystko sprawdziłem, dlaczego pan sugerował. 
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Przewodniczący  rady – uwagi są kierowane nie do tej osoby za nieobecności i podpisanie listy 
odpowiedzialny jest przewodniczący komisji i on wytłumaczy, on nikomu nic nie sugerował, byli 
inni członkowie komisji, czy oni też to potwierdzają.  
Radny Szymański spytał radnego Bolesława Dziela który  przyjął funkcję zastępcy czy tak było? 
Radny Dziel odpowiedział, że nie pamięta. 
 
Radny Kaźmierczak – gdyby się zdarzyło, że przez pomyłkę wypłacono komuś za nieobecność, czy 
powinien zwrócić? 
Przewodniczący rady – oczywiście. 
Przewodniczący rady przedstawił pismo w sprawie Turnieju Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego w tenisie stołowym który odbędzie się w Niechanowie w dniu 
8.12.2013r. 
Wójt miał prośbę do radnych, ponieważ parking przy obecnym urzędzie nie jest w stanie pomieścić 
wszystkich samochodów radnych, sołtysów i gości, aby wykorzystać parking przy starym budynku 
urzędu, aby nie było niebezpieczeństwa uszkadzania samochodów. 
Radny Kaźmierczak – aby wszyscy wykorzystywali właściwie miejsce na parkingu. 
 
 Ad.12  
  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLVIII sesję Rady Gminy 
Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 14.30 do 15.    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
 Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 
  

  


