
. 

 

           Protokół Nr  XVII / 2011 

                z Sesji Rady Gminy Gniezno 

                                                        w dniu  10 listopada  2011r. 

 

Godzina rozpoczęcia  obrad  13.00 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu redaktorowi naczelnemu Wielkopolskiej 

Telewizji Internetowej panu Sławomirowi Papierze, który przedstawił  kierunki działania nowej te-

lewizji działającej na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Ad.1 

               Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Marek Słom-

czewski, 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, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa,   

sołtysi, radny Powiatu Gnieźnieńskiego Rafał Skweres,      

 Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr 1 do protokołu wszyscy radni obecni na posiedze-

niu.    

  

Ad. 2 

                 Porządek   obrad:  

1/.  Otwarcie  XVII  sesji Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie  porządku obrad. 

3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 

4/.  Przyjęcie  protokołów z  XV i XVI sesji rady  

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/. zmian w budżecie na 2011 rok. 

 b/. powołania komisji doraźnej do opracowania nowego Statutu Gminy Gniezno 

 c/. ustanowienia hipoteki umownej 

 d/. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy        

                Gniezno 

  e/.  wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości 

f/.  obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na       

     obszarze Gminy Gniezno na 2012 rok 

g/. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

            h/. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

i /. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Dębówiec działka nr 24 

j/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Modliszewo działka nr 53/5 

k/. .miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Piekary działka nr 112/15 

 l/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Strzyżewo Kościelne  działki nr 119, 120 

m/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Szczytniki Duchowne działki nr 140/1, 140/2 

n/.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

we wsi Szczytniki Duchowne działka nr 70 

o/. zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów 

publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania publicznego   

  9/. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2010/2011 

10/. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych i urzędników          
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     zobowiązanych do ich złożenia. 

11/. Interpelacje i zapytania  radnych.  

12/. Odpowiedzi na zapytania  radnych.  

13/. Wolne wnioski i informacje. 

14/. Zakończenie obrad  XVII sesji Rady Gminy. 

 

Ad.3 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Radni podali następujących kandydatów: radnego,Pawła Jesiołowskiego,Mariana Kaźmierczaka i 

Piotra Sobańskiego. 

Głosowanie składu komisji uchwał i wniosków: jednogłośnie.      

 

Ad. 4   

Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

Protokół z XVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecni są wszyscy radni wobec tego uchwały pod-

jęte będą prawomocne. 

 

Ad.5  

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu między sesjami. 

 Zakończono budowę dróg w Jankowie Dolnym, Zdziechowie,Kalinie, Strzyżewo Paczkowe, w bu-

dowie jest droga na Wełnicy, kontynuowane są prace przy parkingu w Goślinowie,trwa remont świe-

tlicy w Strzyżewie Kościelnym termin wykonania do30 listopada, zakończono i odebrano 

odwodnienie osiedla Małego w Osińcu. 

Zadanie oświetlenia są w trakcie wykonywania  trwa również wycinka  krzewów przy drogach 

gminnych 

Radny Mariusz Nawrocki zauważył, że inwestycja budowa drogi w Wełnicy jest wykonana w poło-

wi,e czy wójt będzie się domagał kar umownych dla firmy. 

Wójt – został do wykonania jeden prosty odcinek tej drogi był krótki termin wykonania, trudno jest 

naliczyć kary umowne ponieważ wykonawca zwrócił się do gminy, że chciał użyć wszystkich sił i 

środków, aby wykonać tą drogę w terminie, ale mieszkańcy nie zgodzili się ,aby ta droga była cała – 

korytowana w jednym czasie.   

Sołtys ze Strzyżewa Kościelnego – w związku z remontem świetlicy, czy nie będzie problemu z 

otrzymaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel. 

Wójt – wykonawca zapewnia, że skończy  remont  w terminie. 

Radny Henryk Kryściak zapytał wójta, kto z gminy jest odpowiedzialny za to, aby sprawę wyrówna-

nia poboczy w Wierzbiczanach  doprowadzić do końca zwraca uwagę kolejny raz , czy coś w tym 

kierunku jest robione ponadto sprawa wykopanych kamieni granicznych przy budowie wodociągu 

przy drodze  do tapicerni. 

Wójt – radny nie powiedział poprzednio nazwiska, czy nr posesji, gdzie zostały wykopane kamienie 

dopiero teraz mówi, że przy tapicernii w Osińcu, ale było tam kilka inwestycji sieci wodociągowych 

na Osińcu. Radny Kryściak przypomniał, że mówił, że Szymański koło tapicernii.  

Jeśli chodzi o drogę Wierzbiczany – Jankowo Dolne firma wyceniła tą pracę na 100 tys,zł.staram się 

uzupełnić destruktem  fragmenty pobocza. 

Dalej radny poruszył sprawę zapłaty za drogi w Wełnicy i Modliszewku. 

Wójt – Wełnica sprawa nie jest zakończona jest na etapie uzgodnień co do ceny, ale pieniądze nie 

zostały przelane – Modliszewko – sprawa jest w SKO  nie załatwiona. 

 

Ad.6  

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy rady między sesjami. 

Ponadto poinformował o sprawie pana Andryszaka, którą skierował do rozpatrzenia do Wójta o któ-

rek mówił radny Kryściak na poprzedniej sesji. 

Radny Nawrocki poruszył sprawę szkoleń dla radnych w sprawie budżetu oraz planów zagospoda-

rowania przestrzennego - skierował pismo w tej sprawie wnioskuje do Przewodniczącego o to nadal. 
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Na szkoleniu, które było przeprowadzone przez panią skarbnik nie mógł być do końca ponieważ 

musiał iść do pracy.  

Przewodniczący rady – ustawodawca przewidział, że pracodawca zobowiązał pracodawcę do udzie-

lenia urlopu bezpłatnego na każde posiedzenie w sprawach samorządu wybór w którym miejscu się 

znajduje należy do radnego, ale rada przyznała diety radnym po to  że mogą być obecni na każdym 

posiedzeniu. 

Radny Nawrocki w kwestii formalnej powiedział, że prosił o udzielenie głosu, ale przewodniczący 

rady go nie udzielił. 

 

Ad.7 i 8 

Podjęcie uchwał 

                      - uchwała Nr XVII/ 95 /2011 w  sprawie zmian  w budżecie na 2011 rok. 

Skarbnik uzasadniła  podjęcie uchwały. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

                        - uchwała Nr XVII/ 97 /2011 w sprawie  powołania komisji doraźnej do opracowania 

nowego Statutu Gminy Gniezno 

Członkowie komisji ustalili Przewodniczącego komisji  - Mariusza Nawrockiego. 

Radny Nawrocki zaproponował termin  ukończenia  prac komisji pół roku jak będzie herb i logo 

gminy. 

Rada ustaliła termin do 30 czerwca 2012roku .wprowadzenie zmian w Statucie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

  - uchwała Nr XVII/ 98 /2011 w sprawie: ustanowienia hipoteki umownej 

Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały: 13 głosów  za, 2 wstrzymujące. 

  - uchwała Nr XVII/ 99 /2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniezno. 

Radna Lidia Pietrzak zwolniła się z dalszych obrad. 

Glosowanie uchwały : 14 głosów za. 

 

Przerwa 10 min.w obradach. 

Po przerwie. 

 

 - uchwała Nr XVII/100/2011 w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w 

podatku od nieruchomości 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

- uchwała  Nr XVII/101/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla po-

trzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2012 rok 

 

Radny Kaźmierczak wnioskował, aby nie obniżać kwoty podatku i przyjąć w wysokości propono-

wanej przez wójta dalej powiedział, że  rada  powinna reprezentować wszystkich mieszkańców  za-

pytał panią skarbnik jak to możliwe, że podatki w ubiegłych latach nie były podwyższane, a budżet 

był wyższy. 

Skarbnik odpowiedziała, że na budżet składają się nie tylko podatki,ale także dotacje, dofinansowa-

nia zewnętrzne i one zwiększają budżet. 

Dalej radny powiedział,aby głosować kwotę zaproponowaną przez wójta czyli 45,00 zł. 

Radny Kryściak powiedział,że pismo z Wielkopolskiej Izby Rolniczej sugeruje stawkę podatku w 

wysokości 50,00 zł. rada nie została zapoznana z tym pismem. 

Przewodniczący rady powiedział, że ma to pismo i chciał je przeczytać. 

Dalej przewodniczący rady powiedział, że nikt go nie przekona, że podnoszenie podatków spowodu-

je wzrost wpływu budżetu rada musi wziąć pod uwagę trudną sytuację materialną niektórych miesz-

kańców Gminy może niektóre inwestycje będzie trzeba odłożyć w czasie. 

Przewodniczący rady poddał wniosek radnego Kaźmierczaka pod głosowanie – stawka 45,00 zł  

za było 4 , przeciw 8, wstrzymujące 2 – czyli wniosek radnego upadł. 
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Głosowanie uchwały ze stawką 40,00 zł  za było 9 głosów, przeciw 1, wstrzymujące 4. 

                                                                           

- uchwała Nr XVII/102/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2012 rok. 

Głosowanie uchwały: za 5 głosów, przeciw 1 , 8 wstrzymujących. 

 

- uchwała Nr XVII/103/2011 w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

Pytań nie było. 

Głosowanie uchwały: za 9 głosów, przeciw 2, wstrzymujących 3. 

  

- uchwała  Nr XVII /…/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-

renów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dębówiec działka nr 24 

Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej powiedział,że komisja proponuje opłatę plani-

styczną w wysokości 25% ale  opinia komisji jest negatywna. 

Radny Kaźmierczak zapytał sołtysa Nowaka, który nie zgadza się na powyższy plan dlaczego nie 

zgłaszał uwag wcześniej jak był ustawowy termin składania uwag do wyłożonego planu. 

Pan Nowak stwierdził,że nie wiedział i nie został poinformowany jako sołtys ani jako sąsiad., 

zwróci koszty planu jeśli będzie konieczność. 

Wójt- plan był wyłożony do publicznej wiadomości można było zgłaszać uwagi. 

Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk powiedziała, że gmina musi dbać o finanse radni powinni gło-

sować zgodnie ze swoim sumieniem.  

Sołtys ze Szczytnik Duchownych powiedział aby informować sołtysów o wyłożonych planach do 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń we wsi. 

  

Głosowanie uchwały – za podjęciem uchwały nie był nikt, przeciw 8 głosów, wstrzymało się 5 

radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu . 

W związku z głosowaniem uchwała nie została  podjęta. 

 

- uchwała Nr XVII/ 104/2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Modliszewo działka nr 53/5 

Opłata planistyczna 20%, pytań nie było. 

Głosowanie: 11 głosów za, w głosowani nie brali udziału radni Dziel,Nawrocki,Szymański i Pie-

trzak. 

- uchwała Nr XVII/105/2011-.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-

dowy mieszkaniowej we wsi Piekary działka nr 112/15 

Opłata planistyczna 15%, pytań nie było. 

Głosowanie uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XVII/106/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Kościelne  działki nr 119, 120 

Opłata planistyczna 15%. 

Pytań nie było . Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XVII/107/2011 w sprawie miejsc.planu zagosp.przestrz.terenów  zabudowy mieszka-

niowej we wsi  Szczytniki Duchowne działki nr 140/1 i 140/2  

Opłata planistyczna 15%, pytań brak. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwała Nr XVII/108/w sprawie m.p.z.p.Szczytniki Duchowne działka nr 70 

Radny Kryściak poruszył sprawę szerokości drogi, która ma 3 metry i jest za wąska, aby w planach 

była szersza droga. 

 Głosowanie: 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

 

- uchwała  Nr XVII/96/2011 w zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezli-

czonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wy-

konania zadania publicznego   
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Sekretarz uzasadnił podjęcie uchwały. 

Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przerwa 10 min. 

Ad.9 

 

Dyrektor ZEAS-u  Jarosław Wierzyński przedstawił Informacja o stanie realizacji zadań oświato-

wych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2010/2011.  

Przewodniczący Komisji  Oświaty przedstawił stanowisko komisji odnośnie informacji o stanie in-

formacji o stanie realizacji oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2011/2012 

Glosowanie : 13 głosów za,1 głos wstrzymujący. 

 

 Ad.10 

 

Przewodniczący rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych i urzędników 

zobowiązanych do ich złożenia od Wojewody wielkopolskiego oraz z urzędu skarbowego. 

Zwrócił się do radnych Kryściaka, i Nawrockiego o korektę w biurze rady natomiast radnego Szy-

mańskiego, aby zrobił korektę oświadczeń w Urzędzie Skarbowym. 

 

Ad.11 i 12– interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny Kryściak zapytał,kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie jaka firma oraz prosił o dostarczenie 

do sołtysów mapek i telefonów. 

Wójt – zostały wyłonione dwie firmy Zachmyc Olgierd z Mącznik teren zachodni gminy, wschodnia 

część gminy obsługiwać będzie firma Englert z Łubowa firmy te mają odpowiedni sprzęt wymienio-

ny przez gminę w  specyfikacji.   

 

Ad.13 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym wnioskował o podjęcie uchwały Akcja  bilet „ 

na lata 2012-2013 ,aby zabezpieczyć środki na ten cel. 

Sołtys Nowak z Dębówca podziękował radzie za głosowanie. 

Przewodniczący rady poinformował o następnej sesji w dniu 30 listopada br. 

Sekretarz poinformowała, że na następnej sesji będzie propozycja herbu gminy,będzie  autor i przed-

stawi herb, który jest na ukończeniu.      

Przewodniczący rady poprosił komisje o przygotowanie planów pracy na sesję 29 grudnia, oraz aby 

rada rozpoczęła prace nad projektem budżetu na 2012 rok.  

  

Ad.14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję Rady Gminy  

Gniezno. 

 

 

Sesja trwała od godziny 13.00 do 17.30      

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda       /-/ Marek Słomczewski 

 

  

Protokół został  przyjęty  jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku./wszyscy rad-

ni obecni/. 


