
projekt          
           Protokół Nr  VI/2011  
                   z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                        w dniu 14 marca  2011r. 
Ad.1 
               Otwarcia VI 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, 
Skarbnik Gminy Gabriela Cempel,  Radni, przedstawicielka lokalnej prasy.  
Lista  obecności  Radnych stanowi  załącznik  nr 1 do niniejszego  protokołu. Nieobecny na 
posiedzeniu Radny Henryk Kryściak.   
 
Przewodniczący  Rady  przeczytał  wniosek Wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej wraz z 
porządkiem obrad.   
 
Ad. 2 
                 Porządek   obrad:  

  
1/.  Otwarcie  VI  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 
2/.  Przyjęcie porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 
4/.  Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy 
5/.  Podjęcie uchwał w sprawach:   
 
       a/. wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2012  
 b/. powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym  na terenie Gminy Gniezno 
 c/. o zmianie uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie powołania, ustalenia składu 
osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Gniezno 
 d/. wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych części 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/5 położonej w miejscowości 
Zdziechowa 
  
 6/.   Interpelacje i zapytania  Radnych, wolne wnioski.  
 7/.   Odpowiedzi na zapytania  Radnych.  
 8/.   Zakończenie obrad  VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że na Sesji jest obecnych 14 Radnych wobec tego podjęte uchwały 
będą prawomocne.  
Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie bez uwag. 
  
Ad. 3 
 
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków:Radną Lidię Pietrzak i Edytę 
Żuchowską oraz Radnego Piotra Sobańskiego – kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała jednogłośnie skład komisji.   
  
 Ad. 4 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt protokołu z poprzedniej  sesji  jest umieszczony na 
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Radni mogli się z nim zapoznać. 
 
Rada nie miała uwag do protokołu i głosowała jednogłośnie jego przyjęcie. /14 Radnych obecnych/. 
Ad. 5 
Podjęcie uchwał: 
- Nr VI/ 28/2011 w sprawie: wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego  
na rok 2012  
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Wójt uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że do końca marca upływa termin podjęcia 
lub nie przez Radę powyższej uchwały. Sesja została zwołana głównie dla podjęcia tej 
uchwały.   
Skarbnik dodała, że ustawa o funduszu sołeckim określa, że Rada musi podjąć uchwałę 
o utworzeniu lub nie funduszu sołeckiego do końca marca. Następnie będą terminy  do 
naliczenia funduszu na poszczególne sołectwa. Muszą być organizowane zebrania  i składane 
wnioski na inwestycje  do 30 września. 
Gmina ma obowiązek podać do końca lipca kwotę jaka przypada na poszczególne sołectwa. 
Przewodniczący Rady powiedział, że Rada włącza mieszkańców  poszczególnych sołectw w 
wydawanie pieniędzy na inwestycje. Zaapelował do Rady o wyodrębnienie tego funduszu. 
 
Radny Łukasz Ciesielski zapytał Wójta, czy stawka na jednego  mieszkańca wzrosła czy jest 
na dotychczasowym poziomie. 
Wójt odpowiedział, że stawka się nie zmieniła. 
Radny Mariusz Nawrocki zapytał jaka to jest kwota. 
Skarbnik odpowiedziała, że to zależy od ilości mieszkańców. 
Dalej Radny zapytał Panią Skarbnik czy są brane pod uwagę osoby zamieszkujące czy 
zameldowane w danej wsi. 
Skarbnik odpowiedziała, że osoby zameldowane. 
 Radny Marian Kaźmierczak zapytał jaka kwota jest przeznaczona na fundusz sołecki – 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że 320 tys. zł.. Dalej Radny zapytał Wójta czy 
wystarczy na wszystkie inwestycje. 
Wójt odpowiedział, że tak, wystarczy bo jest to realizacja tych inwestycji które w ubiegłym 
roku były zaplanowane. 
Radny Bolesław Dziel zapytał jaka kwota przypada na jednego mieszkańca. 
Skarbnik odpowiedziała, że jest to uzależnione od ilości mieszkańców danego sołectwa. 
   
 Głosowanie uchwały. 
Uchwała została podjęta przez Radę  jednogłośnie. 
  
   - uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie: powierzenia Miastu Gniezno zadania 
publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom 
wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno 
  
Wójt uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zadaniem gminy jest opieka nad 
bezdomnymi psami. Gmina nie posiada własnego schroniska, musi wyłapywać psy i 
przekazywać je do schroniska w mieście. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.  
 
 -  uchwała Nr VI/30/2011r. o zmianie uchwały Rady Gminy Gniezno  w sprawie 
powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy 
Gniezno 
Przewodniczący Rady powiedział, że radny Szymański spotkał się z nim i 
Wiceprzewodniczącym Rady. Jego argumenty o przejściu do innej komisji są słuszne. Złożył 
pisemny wniosek o przeniesienie do komisji budżetowo-gospodarczej. 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
 - uchwała Nr VI/31/2011r.wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości 
Rolnych części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/5 położonej w 
miejscowości Zdziechowa  
 
Wójt powiedział, że podjęcie tej uchwały jest niezbędnym elementem w celu wystąpienia 
ostatecznie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gruntu, który ma być 
przeznaczony pod budowę szkoły w Zdziechowie. 



Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Ad.6 i ad.7 
 
Przewodniczący poinformował Radę, że zostały udzielone pisemne odpowiedzi na 
interpelacje Radnych złożone na poprzedniej sesji i im wysłane.  
Radny Mariusz Nawrocki zapytał Wójta, na jakim etapie jest wykup gruntów dotyczący 
podjętych uchwał na poprzedniej Sesji. Chodzi o wykup na osiedlu Zimowym i w 
Modliszewku. Czy były podjęte jakieś działania. 
 
Wójt odpowiedział, że aby przystąpić ostatecznie  do wykupu muszą być przeprowadzone 
określone procedury. Musi być wyceniony grunt przez rzeczoznawcę, musi być porozumienie 
między urzędem a właścicielem gruntu. Wyceny jeszcze nie ma. 
Następnie Radny Nawrocki zapytał Panią Sekretarz czy w tym roku kalendarzowym zostały 
podjęte jakieś działania w sprawie pozyskania przez gminę funduszy europejskich. O jakie 
środki  gmina aplikuje, aby mogły zasilić budżet gminy. 
 
Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk odpowiedziała, że w tym roku są podpisane umowy o 
których mówiła już  wcześniej, poza tym Gmina będzie aplikować o środki na dodatkowe 
zajęcia w szkołach. Jest przygotowywany wniosek, który będzie złożony jak będzie nabór 
wniosków na przedszkole, które ma być uruchomione w Mnichowie. Oprócz tego w 
czwartym kwartale ma być ponowny nabór wniosków na Odnowę Wsi i do Stowarzyszenia 
Światowid na małe projekty. Te terminy nie są jeszcze ogłoszone. Na pewno będziemy 
aplikować na małe projekty oraz jeden projekt na Odnowę Wsi ponieważ jest tam już mało 
środków. Fundusze unijne już się kończą. 
Radny Jacek Szymański zapytał Wójta jak daleko pan Piotrowski jest z melioracją na Osińcu.   
 
Wójt odpowiedział, że aby wykonać odprowadzenie wody na Osińcu musi być wykonana 
dokumentacja. Obecnie są dostarczone podkłady geodezyjne. Na ich podstawie będzie 
robiona dokumentacja i dopiero można przystąpić do odprowadzenia tej wody. 
Dalej Radny poruszył sprawę niedrożnego rowu koło pana Skibińskiego. Duży teren jest 
zalany. 
Wójt odpowiedział, że udrożnienie rowów należy do zadania  i obowiązków spółek wodnych   
Pan Skibiński nie zgłaszał się do Wójta bezpośrednio z tą sprawą, ale będzie rozmawiał z 
kierownikiem spółek wodnych jakie oni mają możliwości i kiedy to wykonają. Wtedy będzie 
wiadomo, czy z własnych środków to zrobią , czy gmina ma ich wesprzeć. 
 
Radny Mirosław Adamski zapytał w sprawie Sali w Jankowie Dolnym, - kto będzie 
przekładał stary drenaż - spółki wodne czy gmina. 
Wójt odpowiedział, że gmina zleciła już to firmie, która to wykona. 
Radny Kaźmierczak powiedział, że to co jest wykonywane obecnie to jest burzówka. Przy 
szkole natomiast nie zrobiony jest drenaż melioracyjny. Dyrektor szkoły w Jankowie Dolnym 
posiadał szkic terenu szkoły z którego wynika że burzówka, jest doprowadzona do drenażu 
ogólnego natomiast to co schodzi z pól to jest odrębna sprawa i to nie jest ruszone i wyjdzie 
wtedy jak będzie kopany fundament. 
Wójt powiedział, że jeszcze jest kolektor, który przebiega przez środek zaprojektowanej sali  
i to będzie przełożone. 
Przewodniczący Rady przypomniał o następnej sesji , która odbędzie się 4 kwietnia 
o godz.1300 i sesja absolutoryjna odbędzie się 29 kwietnia o godz.900. Dalej powiedział, 
że będzie się starał podawać do wiadomości terminy sesji z  30 dniowym wyprzedzeniem. 
Radny Szymański zapytał i wnioskował o grafik z terminami sesji na cały rok, ponieważ był 
na szkoleniu i zwracano uwagę na to, że Przewodniczący powinien zrobić plan sesji na cały 
rok z dokładną datą i godziną posiedzenia.  
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Rada ustaliła plan pracy na cały rok, ale jeśli będzie 
taka wola Rady to tak zrobi. Chciał by Rada przegłosowała wniosek Radnego. 
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Radny Nawrocki zauważył również w tej kwestii, że bycie Radnym to nie zawód. Każdy 
Radny wykonuje jakąś profesję i trzeba to zgrać. W tym kierunku należy iść. Poprzednia 
Rada składała się w większości z rolników a obecnie jest więcej osób  wykonujących inne 
zawody. 
Przewodniczący Rady powiedział, że szanuje uwagi Radnych i poddał wniosek pod 
głosowanie. 
Zapytał, kto z Radnych jest za wnioskiem Radnego Szymańskiego i Radnego Nawrockiego. 
Za było 3 Radnych, przeciw było 8 Radnych , wstrzymało się 3 Radnych.  
 
Ad.8 
Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady zamknął  VI Sesję  
Nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 
 
Obrady Sesji Rady trwały od godz.800 do 845.   

 
 
Protokolant      Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda          /-/ Marek Słomczewski 
 
  
 
 


