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           Protokół Nr XXXVI / 13 
            z Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                           w dniu  22 marca 2013r. 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  12.00 

 
               Otwarcia XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, skarbnik Gminy Gabriela Cempel. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu nieobecni radni Piotr Sobański i Jacek 
Szymański. 
Przewodniczący rady przedstawił wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem 
obrad.  
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  
 
1/.  Otwarcie XXXVI  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 
2/.  Przedstawienie porządku obrad. 
3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 
4/.  Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 
5/.  Informacja Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 
6/.  Podjęcie uchwały w sprawie:   
 
       a/. poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, 
a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od os.fizycznych oraz  określenia  inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
   b/. nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę urzędu Gminy Gniezno 
 
 7/.   Interpelacje i zapytania  radnych.  
 8/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  
 9/.   Wolne wnioski i informacje. 
 10/. Zakończenie obrad XXXVI sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy. 
 
 
 Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radnych:Edytę Żuchowską, Pawła Jesiołowskiego, Mariana 
Kaźmierczaka.   
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Głosowanie : jednogłośnie.  
   
Ad. 4   
 Wójt – ostatnia sesja odbyła się tydzień temu wiele się nie zmieniło  kontynuowane są prace związane z 
wynikiem przetargu, na budowę oświetlenia drogowego , jest przygotowywana specyfikacja związana z 
ustawą śmieciową , pracownicy przygotowują pozostałe przetargi które będą w przyszłym kwartale 
ogłoszone. 
Radny Mariusz Nawrocki – w czerwcu wskazane by było zwołanie zebrań z informacją  w sprawie 
ustawy śmieciowej. 
Wójt – nie chce na dzień dzisiejszy organizować zebrań ponieważ nie ma podstawowej informacji nie 
wiadomo jaka będzie wysokość  kwoty w sensie odbioru śmieci  i do tej kwoty dopiero można 
dopasować propozycje stawek.  
Radny Marian Kaźmierczak – wójt temat zna - ksiądz proboszcz z Jankowa Dolnego – kwestia dużego 
pojemnika na śmieci, Pani Rączkowiak z Jankowa Dolnego w ośrodku rekreacyjnym również sprawa 
dużego pojemnika  na śmieci. 
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Wójt – trzeba czekać ,ponieważ w sejmie odbędzie się jeszcze wiele dyskusji, może będzie nowelizacja 
ustawy zapytań jest bardzo dużo musi być jakieś racjonalne rozwiązanie. 
Radny Mariusz Nawrocki – w sprawie śmieci tzw.zielonych to w informacji, która była przekazana 
mieszkańcom jest napisane, że nie będą odbierane, a uchwała to przewiduje 
Wójt – wszystko zależy od tego, kto wygra przetarg  na odbiór tych śmieci jeśli wygra Urbis nie  będzie 
problemu  natomiast czego będzie wymagała firma nowa nie wiadomo. 
     
Przewodniczący rady poinformował,że na sesji jest obecnych 13 radnych wobec tego podjęte uchwały 
będą prawomocne. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący rady – posiedzeń komisji  nie było ponieważ wszystkie sprawy są dość czytelne. 
Radny Henryk Kryściak – były zawody sportowe dla samorządowców w Witkowie dlaczego z Gminy 
Gniezno nikt nie uczestniczył dowiedział się, że na ręce przewodniczącego rady wpłynęła taka 
informacja dlaczego nie powiadomił radnych może ktoś by chciał uczestniczyć. W sprawie szkoleń 
również pan przewodniczący nie informuje radnych. 
Przewodniczący rady – nie miał z Witkowa żadnej informacji w tym roku,  w sprawie szkoleń radnych 
to informacja wpływa do niego nie ma pieniędzy, aby jeździli wszyscy radni będą jeździły osoby które 
pełnią funkcje czyli przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący.W ubiegłym roku było 6 lub 7 
radnych na szkoleniach dopóki on będzie przewodniczącym tak będzie robione i zdania nie zmieni, 
radny Kryściak złożył interpelację w tej sprawie  i dostanie odpowiedź. 
Radny Nawrocki – dlaczego nie było projektów uchwał na stronie internetowej urzędu kto jest za to 
odpowiedzialny aby  to było. 
Przewodniczący rady – na sesję nadzwyczajną wniosek i projekty  uchwał przekazuje wójt. 
Wójt - do wczoraj trwały rozmowy i negocjacje z bankiem w sprawie zakupu budynku chodziło o 
wykreślenie hipotek bank musiał określić czy gmina może przystąpić do tej transakcji terminy były 
bardzo napięte , bankowi chodziło o to, aby w marcu był zakup i z tego powodu nie było projektów 
uchwał na stronie BIP urzędu. 
Radny Nawrocki – jest to również informacja dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Przewodniczący rady – radny Nawrocki wiedział, że dokumenty są do odbioru w biurze rady, ale nie 
miał czasu ich odebrać.  
Ad.6 

Uchwała Nr XXXVI/264/2012poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, 
podatku rolnego,a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od os.fizycznych oraz  
określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały – zmieniła się podstawa prawna i skład osobowy sołtysów  
przed wypłatą inkasa trzeba zaktualizować inkasentów, zmieniona została również wysokość w % 
dla inkasentów  było 1% jest 2% od zebranej sumy. 
Radny Kaźmierczak – jaki procent podatku wpływa w tej formie 
Skarbnik – 10% 
Radny Henryk Kryściak – czy sołtysi są ubezpieczeni? 
Skarbnik – jeśli chodzi o sam przewóz  pieniędzy to stawki jakie przedstawiła firma 
ubezpieczeniowa są nie do przyjęcia natomiast żadna firma ubezpieczeniowa nie zgodzi się na to 
,aby jeździć i zbierać od 30 sołtysów pieniądze. 
Radny Nawrocki – za kilka lat ten problem zniknie ponieważ większość mieszkańców będzie płaciła 
przez internet. 
Wójt – będzie trzeba zmienić ryczałt dla sołtysów aby im zadość uczynić z racji pełnienia funkcji. 
Radny  Łukasz Ciesielski – po rozmowach z sołtysami i wójtem sołtysi proponowali 3% i postawił 
taki wniosek do przegłosowania radzie budżet nie będzie bardzo obciążony ponadto sołtysi nie 
pobierają opłat za roznoszenie nakazów płatniczych, deklaracji o opłatach za wywóz śmieci. 
Radny Nawrocki – 3% będzie to wyższa kwota większy sens  ma inwestowanie w edukację 
mieszkańców ponadto bycie sołtysem nie jest przymusem. 
Wójt – decyzja należy do rady sołtysi byli u niego z propozycją 3% uzgodniono na 2% uważa, że są 
sołtysi, zbierają małe kwoty z uwagi na małą liczbę mieszkańców wsi niezależnie jaka będzie 
wysokość inkasa, a są również zaangażowani na sesję muszą przyjechać, mają kontakt z 
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mieszkańcami i to nie jest gratyfikacja dla małych wsi. Wynagrodzenie sołtysów to jest ryczałt i 
inkaso. 
Radny Kaźmierczak – przyjąć 2% tak jak uzgodniono z wójtem i jak jest w projekcie uchwały. 
Przewodniczący rady – to jest faktycznie zapłata dla tych, którzy przynoszą pieniądze do urzędu im 
więcej sołtys przyniesie to się słusznie należy więcej pieniędzy.      
 
Głosowanie wniosku 3% kto jest za tym:10 głosów za, przeciw 1, wstrzymał się 1, - radny Kryściak 
nie brał udziału w głosowaniu. 
Radny Marian Kaźmierczak – widzi niestosowność jeżeli radni i sołtysi głosują w swojej sprawie. 
Przewodniczący wykluczył 4 sołtysów,którzy są również radnymi i zarządził ponowne głosowanmie  
Kto za 3% - 6 głosów, przeciw 2, wstrzymujące 1. W głosowaniu ustalono,że inkaso dla sołtysów 
będzie wynosiło  3% od zebranej kwoty podatku. 
Głosowanie całej uchwały: za 11 głosów, przeciw 0,  wstrzymujące 2. 
 
-uchwała Nr XXXVI/ 265/2013 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę urzędu 
Gminy Gniezno 
Wójt – wszystko zostało już powiedziane jeśli są pytania to odpowie. 
Pytań nie ma. 
Glosowanie jednogłośnie. 
 
Ad. 7,8, 9 
Przewodniczący rady przedstawił pismo Uchwałę Nr 3/213/2013 z dnia 6 lutego 2013r. Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  przysłało uzasadnienie, że kwestionuje budżet Gminy 
Gniezno na rok 2013 powód był ten sam co w opini o projekcie budżetu to, że gmina nie powołała 
instytucji kultury.   

    W związku z tym pismem przewodniczący rady przedstawił odpowiedź, którą wystosował do RIO w    
Poznaniu w dniu 22 lutego 2013r. po konsultacji z jego zastępcami oraz z przewodniczącymi komisji    
    w sprawie utworzenia instytucji kultury. Wójt pojechał z tym pismem do Pani Prezes RIO. 
Następnie Przewodniczący rady zapoznał radę z pismem które wpłynęło w dniu 23 marca 2013r.  
Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 6 marca Nr 6/294/2013. 
Dalej Przewodniczący Rady przeczytał pismo które otrzymał do wiadomości ,które skierowała 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu do Pana Piotra Florka Wojewody Wielkopolskiego  Nr 
WA-0903/2/37/2013. 
Przewodniczący rady – to już kolejny rok jak ciągnie się ta sprawa rozumie postawę wójta i pani 
skarbnik, że o tym, czy celowo i zasadnie wydawać pieniądzenależą do kompetencji samorządu 
lokalnego czyli rady Gminy i Pana wójta głównie chodzi o to aby zaoszczędzić kosztów , nie tworzyć 
etatów, gmina ma bibliotekę  ona funkcjonuje, ale nie w tym paragrafie co przewiduje ustawa. 
RIO utrzymało swoją decyzję. 
Przewodniczący rady zaproponował aby rada podjęła decyzję o odwołaniu się do sądu niech sąd 
rozstrzygnie,czy te zasady ,które dotyczą samorządu gminnego tzn.wydawania zgodnie z zasadą celowo 
pieniędzy są  ważniejsze od przepisów, które narzucają wydawanie pieniędzy tylko dlatego,że ktoś  takie 
przepisy ustalił ,jest na to 30 dni. Potrzebna jest dzisiaj zgoda rady aby przygotować uchwałę i 
skierować ją do Sądu bo to on powinien ją rozstrzygnąć. Co do celowości wydatków to tylko rada ma 
prawo  o tym decydować RIO nie ma prawa narzucać sposobu wydawania pieniędzy. 
Chciałby, aby radni się wypowiedzieli w tej sprawie jest czas 30 dni na odwołanie musi być 
przygotowana uchwała którą należy dostarczyć do RIO w ramach odwołania do Sądu. 
Radny Wojciech Wilkosz – biblioteka w Zdziechowie działa już od lat działa bardzo intensywnie , jest 
kierowniczka,która to prowadzi powołanie nowej jednostki i dyrektora będzie to wydatek 
niezaplanowany. Nie można zarzucić, że gmina nie posiada biblioteki bo istnieje ona pod inną nazwą 
jego zdaniem należy pozostawić sprawę tak jak jest i odwołać się do sądu. 
Radny Nawrocki Mariusz – uważa podobnie nie jest za tym,aby rzucać pieniędzmi bo ich nie ma ale 
długofalowo by widział jak by sąd odrzucił nasze odwołanie trzeba powołać dyrektora,aby obciążyć go 
opieką na wszystkimi świetlicami, powołać menedżera, który zajmie się animacją aby świetlice żyły 
kultura na terenie gminy działa średnio. 
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Radny Marian Kaźmierczak – temat nie nowy od pewnego czasu zadaniem rady jest ,aby pieniądze 
włożone w świetlice wszystkie doprowadzone do dobrego stanu ,wykorzystanie świetlic może jest na 
poziomie 15% w większość świetlic nic się nie dzieje, wobec tego było by zasadne, aby to aktywizować, 
są obiektu gdzie można każdą imprezę zorganizować. Na tym etapie zgodnie z sugestią 
przewodniczącego rady niech wypowie się sąd w tej sprawie. 
Przewodniczący rady – samorządy  to zaskarżyły chcą iść dalej i łączyć biblioteki gminne ze szkolnymi 
jest obawa nauczycieli,że te biblioteki przestaną istnieć. Chodzi o celowość wydawania środków RIO 
nie może mieć prawa łamania kręgosłupa radzie która uważa, że jest możliwość prowadzenia biblioteki 
w tańszy sposób dając te same gwarancje. Odwołanie się do sądu nic nie zaszkodzi wójt zna temat 
będzie to dalej analizowane. Obecnie gmina jest stawiana przed faktem, że dla konkretnej biblioteki  
gmina ma założyć instytucję kultury sprzeciwia  się ponieważ to tylko podniesie koszty. 
Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie. 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie, kto z rady jest za tym, aby przygotować wniosek i 
odwołać się w tej sprawie do sądu: cała rada głosowała jednogłośnie za./13 radnych obecnych na sesji/.  
 
Przewodniczący rady przeczytał pismo skierowane do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie skargi 
Arkadiusza Górnego  na radnego Jacka Szymańskiego. 
Powiedział, że to nie była jego decyzja próbował sprawę załagodzić, postąpił zgodnie z prawem co zrobi 
wojewoda w to nie wnika. 
Radny Marian Kaźmierczak – do wójta w sprawie uchwały intencyjnej z poprzedniej sesji  powołanie 
Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym czy są jakieś informacje.  
Wójt – na razie nie ma informacji. 
Radny Kryściak – komisja rewizyjna nie napisała w protokóle, że radny Szymański złamał prawo  
ponieważ komisja nie ma takich kompetencji ponadto zgłosił ponownie interpelację z poprzedniej sesji 
w sprawie wody dla mieszkańców Jankówka państwa Runowskich. 
Wójt – jest możliwość zabezpieczenia się indywidualnie w wodę. 
Przewodniczący rady – sesja następna  przypuszczalnie odbędzie się 19 kwietnia br, natomiast sesja 
absolutoryjna odbędzie się 15 maja  godz.11.00 
 
  

 
Ad.10 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 12.00 do 13.10    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
 
 
Protokół został przyjęty  na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 kwietnia br. glosowanie: 11 za, 
przeciw 3, radny Marian Kaźmierczak nie brał udziału w głosowaniu. 

 
 
   


