
projekt     Protokół Nr  IV/ 10 
             z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno 
           z dnia 31 grudnia 2010 r. 

godzina rozpoczęcia sesji 10.00 

Ad 1 

Otwarcia IV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Słomczewski, który 
powitał wszystkich zebranych. 

W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, skarbnik Gabriela Cempel,  

Obecni wszyscy radni. 

Ad.2  

Przewodniczący odczytał wniosek Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej wraz z 
proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiana budżetu na 2010 rok, 

b) Zmiany uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 

przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Gniezno 

5. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych 

7. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Gniezno 

 

Przewodniczący rady poinformował nowych radnych, że jego obowiązkiem po otrzymaniu takiego 
wniosku jest w ciągu siedmiu dni zwołać sesję nadzwyczajną z programem, który proponuje Wójt.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3  

Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: radną Lidię Pietrzak, Edytę 
Żuchowską i radnego Piotra Sobańskiego - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada jednogłośnie przyjęła skład komisji. 

Ad 4 Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a) Zmiana budżetu na 2010 rok- Pani Skarbnik uzasadniała podjęcie ostatniej zmiany budżetu 

na 2010 rok- za siec gazową otrzymaliśmy 610 tysięcy złotych, lecz do budżetu potrzebujemy 154 tys 

i te pieniądze zostaną wprowadzone do budżetu, reszta zostanie wprowadzona na nowy rok jak 



nadwyżka lub zmniejszenie niedoboru. Dzięki temu wpływowi zapłacone zostały wszystkie rachunki i 

faktury m. in. 78 tys za siec gazową, 21 tys za inspektora nadzoru za gaz, 46 tys dla MPK za 

przewozy pasażerskie, do urzędu miasta 38 tys za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w mieście, 

10 tys za czyszczenie rowu na Dalkach, 8 tys. Usługi remontowe na drogach, 10 tys dla świetlic- 

opłacanie rachunków za gaz i ogrzewanie, 800 zł za książki do biblioteki,  

Pani Skarbnik poinformowała, że wszelkie zmiany konieczne są, aby zamknąć rok 2010. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że opinia komisji gospodarczej jest pozytywna. 

Radny Mariusz Nawrocki- zapytał, gdzie jest gazociąg na Wełnicy. Pani Skarbnik 

poinformowała, że jest to pomyłka. Budowa gazociągu dotyczy wsi Goślinowo i Winiary. 

 

Odczytano uchwałę.  

Radny Marian Kaźmierczak zwrócił uwagę na pomyłkę w paragrafie 6- zmieniono kwotę. 

Więcej uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

b) Zmiany uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania 

stałych komisji Rady Gminy Gniezno 

Odczytano uchwałę. Radny Marian Kaźmierczak proponuje, aby do zadań komisji oświaty 

dopisać kontrolę świetlic. Przewodniczący rady stwierdził, iż jest tam zapis o placówkach 

oświatowych i wychowawczych więc świetlice mieszczą się w placówkach oświatowych i nie 

ma konieczności zmiany uchwały.  

 

Ad 5 

Przewodniczący poprosił o to, aby interpelacje, które składają radni sami odczytywali i aby 

określili czy chcą odpowiedź na piśmie.  

Nawiązując do poprzedniej sesji radny Henryk Kryściak prosi o odpowiedzi na piśmie. 

Przewodniczący poinformował również, że przyjęło się, że wójt odpowiada na interpelacja na 

następnej sesji.  

 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał o utrzymanie drogi Jankowo Dolne – Wełnica. Zapytał jak 

skonstruowana jest umowa z firmą, która ma zajmować się odśnieżaniem dróg Gminnych. 

Wójt odpowiedział, że umowa jest skonstruowana ogólnie,  

 



Następnie radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy jest możliwe aby Wójt powierzył komuś 

pracę nad stroną internetowa i tworzeniem wizerunku Gminy. Wójt odpowiedział, że nie 

zostały przewidziane środki na zatrudnienie nowego pracownika. Na pół etatu zatrudniony 

jest informatyk, który stara się o to dbać. 

Następnie radna Lidia Pietrzak zgłosiła problem związany z odśnieżaniem przez SKR-y- 

radna twierdzi, ze firma ta po prostu nie daje rady. Ze Zdziechowy bardzo trudno wyjechać.  

Wójt odpowiedział, że firma ma 6 godzin na odśnieżenie po zajściu zjawiska 

atmosferycznego. Wójt zaproponował też żeby dzwonić do niego na telefon komórkowy on 

też będzie zgłaszał to do zarządu SKR. Radna oznajmiła, że po jednym ze zgłoszeń dostała 

informację, że nie przyjadą, bo nie mają wolnych pojazdów. Wójt oznajmił, że firma ta ma 

prawo podnajmować inne firmy, w związku z tym zawsze powinna posiadać dyspozycyjne 

pojazdy gotowe do odśnieżania. 

 

Radny Marian Każmierczak przypomniał, ze w zeszłym roku rada uzgodniła, że muszą być 

dostępni cały czas, Wójt powiedział, że teraz skończy się umowa z SKR, w związku z tym na 

kolejny sezon zimowy będą ogłoszone nowe przetargi a umowy będą inaczej konstruowane.  

 

Wobec wykończenia porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.  

godzina zakończenia sesji 12.20 

Protokolant 

Katarzyna Waszak 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    /-/ Marek Słomczewski 

   

 


