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 Projekt    Protokół Nr VIII/ 11 
             z Sesji Rady Gminy Gniezno 
            z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

Godzina rozpoczęcia sesji 13.00 

Ad 1 

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

W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik 
Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy szkół gminnych, kierownik GOPS 
Mariusz Jopa, radni, sołtysi oraz przedstawiciele lokalnej prasy. 
 

Ad.2 

Odczytanie porządku obrad:  

1/.  Otwarcie VIII sesji Rady Gminy 
2/.  Przyjęcie porządku obrad. 
3/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
4/.  Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy 
5/.  Informacja Wójta z pracy urzędu między sesjami.  
6/.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami 
7/.  Podjęcie uchwał w sprawach:   

a. Zmiany budżetu 2011  
b. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Mnichowo dz. nr 299 
c. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Mnichowo dz. nr 27/1 
d. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Wierzbiczany dz. nr 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 
e. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Strzyżewo Paczkowe dz. nr 192 
f. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Lubochnia dz. nr 12/1, 12/2, 40/1, 40/2 
g. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Dębowiec dz. nr 84 
h. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 145/4 
8/.   Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.  
9/.   Odpowiedzi na zapytania radnych.  
10/.   Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący poinformował, iż sesja absolutoryjna odbędzie się 20 maja br o godzinie 9.00; Przypomniał 
również radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.  

Ad.3 

Radny Paweł Jesiołowski zaproponował trzech kandydatów do składu komisji uchwał i wniosków – radną 
Lidię Pietrzak, radną Edytę Żuchowską oraz radnego Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada jednogłośnie przyjęła skład komisji. 
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Ad.  

Uwagi do protokołu zgłosił radny Henryk Kryściak, który poprosił o uzupełnienie protokołu o wypowiedz 
Przewodniczącego Rady  

Protokół został przyjęty większością głosów, cztery osoby wstrzymały się.  

Ad.5 

Pan Wójt poinformował, że rozpoczęły się prace związane z budową hali w Jankowie Dolnym, rozpoczęte są 
też prace remontowe świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym; w bieżącym miesiącu Firma Krawczyk 
rozwiozła około 2 tysięcy ton kruszonego gruzu na drogi na terenie całej Gminy, uruchomione były też 
równiarki. Wszystkie prace skierowane są na naprawienie jak największej ilości dróg. W opracowaniu są 
projekty na budowę dróg we wsi Wełnica i Osiniec.  

W czasie ostatniej zimy podtopieniu uległo Osiedle Małe we wsi Osiniec, w trakcie jest projekt na 
odwodnienie tego terenu. 

Pytań nie było. 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady poinformował, że w przerwie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich 
komisji, na których omówiono m.in. wydatki Urzędu Gminy w 2010 roku oraz wszystkie uchwał na bieżącą 
sesję- komisje opiniowały pozytywnie. Na posiedzeniu komisji oświaty poruszono temat rozreklamowania 
naszej Gminy.  

Pytań nie było.  

Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni są obecni, w związku z tym uchwały dziś podjęte będą 
prawomocne. 

Ad. 7 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany budżetu 2011 – po odczytaniu uchwały Pani Skarbnik uzasadniła konieczność podjęcia 
uchwały- Zmiana ta dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu. Dochody zwiększyły się  
o 105.400,00 zł. - Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, 
wprowadzono też plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (PEFRON). Wydatki 
zwiększono o kwotę 105.400,00 zł kwotę tę przeznaczono na: prace związane z odwodnieniem 
terenu Gminy, na bieżące utrzymanie dróg, zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania 
przestrzennego, na zakup książek i publikacji specjalistycznych, zwiększono plan wydatków w OSP, 
o 20 % zwiększono środki na zadania własne, zwiększono plan wydatków na zasiłki stałe. Pozostałe 
zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami w celu 
prawidłowej realizacji budżetu. 

      Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  
 
b) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Mnichowo dz. nr 299 
      Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  
 
c) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Mnichowo dz. nr 27/1 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  
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d) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Wierzbiczany dz. nr 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  

 
e) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Strzyżewo Paczkowe dz. nr 192 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  

 
f) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Lubochnia dz. nr 12/1, 12/2, 40/1, 40/2 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  

 
g) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Dębowiec dz. nr 84 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  

 
h) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 145/4 
Uwag nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie  

 
 

Ad. 8 

Radny Mariusz Nawrocki Poinformował zebranych, że rozpoczną się dyżury radnych- we wtorki od 13.30 do 
15.00. Chęć w uczestniczeniu w dyżurach wykazali: radny Mariusz Nawrocki, Jacek Szymański, Henryk 
Kryściak oraz radna Edyta Żuchowska. Radny Mariusz Nawrocki poprosił o założenie w tym celu zeszytu 
przyjęć. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja absolutoryjna odbędzie się 20 maja, ponieważ kilku radnych 
poinformowało, iż nie będą mogli być obecni w późniejszym terminie. Radny Jacek Szymański oznajmił, że 
dla niego jest to zbyt krótki termin i koliduje to z jego prywatnymi planami, które zaplanowane były dużo 
wcześniej. Przewodniczący odpowiedział, że inni radni poinformowali go o swoich planach, w tym 
momencie nie ma możliwości zmiany terminu sesji absolutoryjnej.  

Radny Mariusz Nawrocki zaproponował, aby rozpocząć akcję promocyjną Gminy- stworzenie folderu lub 
gazetki oraz stworzenie herbu Gminy. Zapytał pana Wójta czy Urząd stać na taką akcję.  

Radny Marian Kaźmierczak zwrócił uwagę na fakt, iż taka akcja sprowokowałaby, aby mieszkańcy zaczęli 
się meldować na naszym terenie a to spowodowałaby, że mieszkańcy płaciliby podatki na rzecz naszej 
Gminy- to pozwoli uzyskać większe dochody a to z kolei spowoduje więcej inwestycji. 

Pan Wójt odpowiedział, iż mieszkańcy mają świadomość, iż istnieje obowiązek meldunkowy, a większość 
mieszkańców ma osobiste powody, dla których nie wywiązują się z tego obowiązku. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wraz z radnym Piotrem Sobańskim spróbują zaprosić na następną 
sesję Starostę.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII sesję rady Gminy Gniezno. 

Godzina zakończenia sesji 13.50 

Protokolant 
Katarzyna Waszak 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                 /-/ Marek Słomczewski 


