
 
     Protokół XIII / 2011 

    z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
     z dnia 29 lipca 2011roku. 

 
Ad.1 

                                        Przewodniczący rady otworzył XIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 
                      powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli: Wójt Gminy Włodzimierz 

Leman, Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk,Skarbnik Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS-u Jarosław 
Wietrzyński , przedstawiciele mieszkańców wsi Osiniec.   
Przewodniczący rady poinformował, że w dniu  25 lipca  2011r. Wójt złożył pismo z prośbą o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej rady w związku z tym przedstawił porządek obrad. 
 
Ad.2 
1/.  Otwarcie  XIII  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie porządku obrad. 
3/.  Przyjęcie protokołu z X sesji   
4/.  Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.   
5/.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 
6/.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
7/.  Podjęcie  uchwał w sprawach:   
 
       a/. zmian  budżetu na 2011r. 
 b/. przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji  projektu systemowego „Indywidualizacja drogą 
do sukcesu”,w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
 
 8/.   Interpelacje i zapytania  radnych.  
 9/.   Odpowiedzi na zapytania  i interpelacje radnych.  
10/.  Wolne wnioski i informacje. 
11/.  Zakończenie obrad  XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
  
 
Ad.3 
Protokół z X sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 
Przewodniczący stwierdził,że na sesji obecni są wszyscy radni wobec tego podjęte uchwały będą 
prawomocne. 
 
Ad.4 
 
Wójt poinformował, że inwestycje zaplanowane na rok bieżący są w trakcie realizacji  - budowa hali 
sportowej w Jankowie Dolnym przebiega zgodnie z planem, remont świetlicy wiejskiej w Strzyżewie 
Kościelnym przebiega również zgodnie z ustalonym harmonogramem, przeprowadzane są remonty 
dróg chociaż warunki atmosferyczne / deszcze/ obecnie wstrzymały prace zostało jeszcze kilka 
odcinków dróg do wykonania  remontu, przygotowywane są przetargi na dzień  5 sierpnia odbędzie się 
przetarg na przebudowę dróg  gminnych, przetarg na obsługę bankową i 12 sierpnia odbędzie się 
przetarg na odprowadzenie wód drenażowych we wsi Osiniec, osiedle Małe jest przygotowana 
dokumentacja po przetargu można będzie przystąpić do realizacji tego zadania aby odprowadzić wodę 
aby nie powtórzyła się sytuacja z jesieni i wiosny gdzie średnia opadów przekraczała średnią krajową 
jaki będzie koszt tego dzisiaj nie wiadomo, obecna sesja jest po to, aby zabezpieczyć środki w 
budżecie na ten cel. 
Pytań nie było. 
  
Ad.5 
 
Przewodniczący Rady Marek Słomczewski przedstawił szczegółową informację o pracy rady między 
sesjami. 
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W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady na których omówiono 
szczegółowo projekty uchwał na dzisiejszą sesję uzasadniali pani skarbnik, pani sekretarz i dyrektor 
ZEAS-u Jarosław Wierzyński. 
Radny Mariusz Nawrocki powiedział, że wpłynęły interpelacje do rady i skarga na  przewodniczącego 
rady do wiadomości rady  i chciałby ,aby przewodniczący je przedstawił wszystkim radnym. 
Przewodniczący rady poinformował, że interpelacje zostały niezwłocznie przekazane wójtowi 
odpowiedzi są przygotowane i radny otrzyma je po sesji. Jeśli chodzi o pismo do wojewody napisane 
przez pana Kryściaka to przedstawi je radzie w wolnych wnioskach, natomiast  po sesji  wszyscy radni 
otrzymają ksero tego pisma.      
 
Ad.6 
 
Radni zaproponowali trzech kandydatów: radną Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i radnego Piotra 
Sobańskiego. 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Rada głosowała jednogłośnie skład komisji uchwał i wniosków. 
 
Ad.7 
 
Przeczytany został  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.  
Skarbnik omówiła  szczegółowo projekt uchwały. 
Dochody zwiększono  o kwotę 126.000,00 zł. w niżej wymienionych pozycjach: 
4.500,00 zł – darowizna na zadanie własne  Gminy 
24.900,00 zł wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych 
85.000,00 zł podniesiono podatek od nieruchomości os.fizyczne 
10.600,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół. 
 1.000,00 zł – odsetki na rachunku  bankowym ZEAS 
W wydatkach  dokonano zmian polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planu w niżej 
wymienionych pozycjach: 
Zmniejszenia:  
 
1.000.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na projekcie dofinansowywanym środkami unijnymi UE 
„Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym o kwotę 960.362,00 zł i projekt „Remont 
świetlicy w Strzyżewie Kościelnym  zmniejszono o kwotę 39.638,00 zł – zmiany wprowadzono po 
przeprowadzonych przetargach. 
Ponadto zmniejszono środki na budowę oświetlenia ulicznego – 117.500,00 zł 
9.045,06 zł zmniejszono wydatki na zakupach materiałowych w gospodarce komunalnej / fundusz 
sołecki/. 
8.000,00 zł – zmniejszono wydatki na usługach remontowych w OSP  
1.850,00 zł zmniejszono wydatki na usługach  pozostałych  
4.400,00 zł zmniejszono wydatki na zakupach  materiałowych w świetlicach 
Zwiększono wydatki: 
20.000,00 zł na bieżącym odwadnianiu terenów osiedli gminnych 
150.000,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie budowa sieci odwadniającej 
osiedle w Osińcu 
 
60.000,00 zł zwiększono plan wydatków na usługach – przewozy pasażerskie 
 882.000,00 zł zwiększono wydatki na drogach gminnych z tego na : wydatki bieżące 722.000,00 zł, a 
na wydatki inwestycyjne 100.000, 00 zł. 
26.500,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne   w oświacie na budowę parkingu i chodnika przy 
szkole w Goślinowie oraz  na przyłącze gazowe do szkoły  
85.000,00 zł zwiększono wydatki na utrzymanie przedszkoli. 
11.850,00 zł zwiększono wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
70.000,00 zł zwiększono wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia drogowego. 
Po dokonanych zmianach łączne zwiększenie wydatków wynosi 126.000,00 zł  
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Opinia komisji  budżetowo-gospodarczej o projekcie uchwały jest pozytywna.  
 
Wójt uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że głównym powodem zwołania sesji było 
zabezpieczenie środków na realizację zadania odwodnienia osiedla Małego na Osińcu przetarg, będzie 
na pierwszy odcinek zadania ponieważ następny  odcinek będzie finansowany wspólnie z miastem.  
        
  
Radny Kaźmierczak zapytał panią skarbnik, że na komisji była mowa o częściowej rezygnacji z 
oświetlenia a teraz dowiedział się, że również z sieci  kanalizacyjnej zapytał w jakiej miejscowiości. 
Skarbnik odpowiedziała, że na komisji oświaty informowała, że gmina  rezygnuje z wykonania 
dokumentacji sieci kanalizacyjnej we wsi Obora. 
Radny Kryściak poruszył sprawę obniżenia  poboczy  przy drodze ze Szczytnik Duchownych do 
Gniezna jest różnica 20 cm.między  poboczem, a drogą może  wykonawca w ramach  rękojmi by to 
poprawił. 
Ponadto radny bardzo pozytywnie odniósł się do planowanego odwodnienia na osiedlu Małym w 
Osińcu. Radny wspomniał również o błędzie w jego projekcie uchwały, który złożył na ręce 
przewodniczącego i powiedział, że w projekcie uchwały o zmianach w budżecie jest też  błąd pisarski  
aby pan przewodniczący był konsekwentny. 
  
Więcej  pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie.   
  
- uchwała Nr XIII/65/2011 w  sprawie przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji  projektu 
systemowego „ Indywidualizacja drogą do sukcesu”, w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 
Podjęcie uchwały uzasadnił dyrektor ZEAS-u Jarosław Wierzyński powiedział, że Wójt  pozyskał 160 
tys.zł. na potrzeby  oświaty gminnej szkoły  biorące udział  w projekcie będą mogły zakupić 
doposażenie część tych środków  będzie mogła być przeznaczona  na  dodatkowe zajęcia dla uczniów  
klas 1-3. Aby Wójt mógł podpisać umowę z instytucją  pośredniczącą  wymagane jest podjęcie przez 
radę gminy powyższej uchwały. 
Opinia komisji oświaty jest pozytywna. 
Pytań nie było. 
Uchwała podjęta jednogłośnie  
 
Ad. 8, 9 i 10 
 
Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na interpelacje ,które złożył radny Kryściak otrzyma po 
sesji. 
Radny Kryściak zapoznał  radę z pismem jakie skierował do Wojewody wielkopolskiego z dnia 
19 lipca 2011r. 
Radna Lidia Pietrzak podziękowała wójtowi, pani sekretarz , pani skarbnik i wszystkim radnym, 
którzy włączyli się do akcji, którą zaproponowała, aby zakupić nagrody dla dzieci z Modliszewka 
które brały udział w konkursie „Odyseusz  Umysłu”. 
Radny Jacek Szymański podziękował  wójtowi za bardzo dobrą współpracę  od początku kadencji wójt 
reaguje bardzo szybko na każdy telefon z jego strony stwierdził, że radni chcą w ten sposób 
współpracować.  
Podziękował Wójtowi za realizację w szybkim terminie odwodnienia na osiedlu Małym w Osińcu.` 
Przewodniczący rady udzielił głosu mieszkańcom osiedla Małego przybyłym na sesję. 
Przedstawiciel mieszkańców osiedla Małego podziękował Wójtowi za szybką realizację planu 
odwodnienia oraz radnym, którzy byli zainteresowani tą sprawą. 
Radny Marian Kaźmierczak zwracając się do radnego Kryściaka w nawiązaniu do artykułu jaki ukazał 
się w prasie lokalnej powiedział, że  pozostali radni zostali pomówieni o niedostateczną aktywność  
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dalej powiedział aby radni zajmowali się sprawami merytorycznymi tarcia między panem Kryściakiem 
a Wójtem i Przewodniczącym rady nie służą merytorycznej pracy podstawowym miejscem pracy 
radnego są komisje. W związku z tym mówienie, że radni nie są na tyle aktywni na ile trzeba było jest 
przesadą. 
Dalej radny Kaźmierczak poinformował, że mieszkańcy wsi Lubochnia z osiedla Sosnowego  zwrócili 
się do niego z prośbą o interwencję u pana Wójta ponieważ po deszczach została rozmyta droga  
a zwrócili się do niego ponieważ  radni z ich terenu  kłócą się między sobą  pozostawia to radzie do 
przemyślenia. 
Radny Nawrocki poinformował, że sześciu  radnych wyraziło zgodę  na umieszczenie na stronie 
internetowej  ich adresów  e-meilowych w celu lepszego kontaktu z mieszkańcami. 
Radny Kryściak powiedział, że dobrze, że prasa jest obecna na każdej sesji wie, że radni są bardzo 
aktywni na tzw. „prezydium rady” i on tego nie napisał i jest  pewny, że tego nie mówił  bierze pełną 
odpowiedzialność za to co mówi. Poza tym przewodniczący rady powinien przeczytać zgodnie ze  
statutem interpelacje, które wpłynęły do rady i odpowiedzi. 
Przewodniczący rady powiedział, że za chwilę będą przeczytane.  
Radny Jacek Szymański  poruszył  ponownie  sprawę  spotkania starej rady z nową radą w celu 
polepszenia relacji między radnymi. Od początku kadencji nie miał żadnego sporu z Wójtem, czy 
panią Sekretarz. 
Przewodniczący  rady  powiedział, że jest otwarty na każdą rozmowę i jest do dyspozycji rady. 
Dalej  przewodniczący powiedział, że nie będzie się ustosunkowywał do pisma radnego Kryściaka  
skierowanego do wojewody, ale nawiązując do uchwał, to przygotowują je pracownicy są 
weryfikowane  pod względem prawnym  i merytorycznym przez radcę prawnego urzędu natomiast 
uchwały w sprawach finansowych przygotowuje pani skarbnik do której ma zaufanie.  
Współpracuje z panią skarbnik od 20 lat i uważa, że pracuje prawidłowo dowodem na to jest  
niewielka ilość uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do przygotowywanych uchwał. 
Przewodniczący rady powiedział, że od zwoływania posiedzeń komisji są ich przewodniczący od 
planów pracy i sposobu pracy  komisji również. Ponadto powiedział, że jako przewodniczący rady 
musi się spotkać z zastępcami i z przewodniczącymi stałych komisji przed sesją tak się robi wszędzie  
w każdej radzie dopóki będzie przewodniczącym tak będzie robił ponieważ ta rada go wybrała i w 
każdej chwili rada może mu podziękować a nie wojewoda, który go nie wybierał na przewodniczącego 
zdaje sobie sprawę z choroby i niedoskonałości i dlatego korzysta z pomocy zastępców i 
przewodniczących stałych komisji. 
Następnie przewodniczący rady przeczytał odpowiedzi na interpelacje złożone przez pana Kryściaka. 
 
Ad.11   
 
W związku z wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady zamknął XIII sesję 
nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno. 
Obrady sesji trwały od godziny 8.00 – 9.00  
 
Protokolant 
Mirosława Szyda      Przewodniczący Rady Gminy 

         /-/ Marek Słomczewski 
 

Protokół został przyjęty  jednogłośnie bez uwag  /obecnych 13 radnych/ na sesji w dniu 16 września 
2011 roku.   


	Protokół XIII / 2011
	Przewodniczący rady otworzył XIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.
	powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli: Wójt Gminy Włodzimierz Leman, Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk,Skarbnik Gabriela Cempel, dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński , przedstawiciele mieszkańców ...

