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           Protokół Nr XXXVII / 13 
        z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                            w dniu  28 marca 2013r. 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  8.00 

 
               Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Słomczewski, powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno 
Włodzimierz Leman, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, przedstawiciel lokalnej prasy. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 
Przewodniczący rady przeczytał wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem 
obrad.  
Ad. 2 
                 Porządek obrad:  
  
1/.  Otwarcie XXXVII  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/. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących  
fundusz  sołecki  
 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 XXXVII sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy. 
 
Ad.3  
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków : Pawła Jesiołowskiego, Piotra Sobańskiego i 
Edytę Żuchowską. 
Kandydaci wyrazili zgodę. Radni głosowali jednogłośnie skład komisji uchwał i wniosków. 
 
Przewodniczący rady zapoznał radę z pismem od Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu w sprawie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów we wsi Goślinowo, działka nr 138/4 
Wójt musi się ustosunkować do wniosków rada zajmie się tematem dopiero wtedy jak wójt przygotuje projekt 
uchwały i trafi on na sesję. 
 
Ad 4 
Wójt – najważniejsze sprawy to przygotowanie do aktu notarialnego kupna budynku pod  siedzibę urzędu 
trzeba podjąć drugą uchwałę w  tej sprawie ponieważ w poprzedniej uchwale nie było wzmianki o tym, że 
grunt jest w użytkowaniu wieczystym było to wskazane przez notariusza.Akt notarialny ma być podpisany w 
dniu dzisiejszym. 
 
Ad.5 
Przewodniczący rady – prace skupiają się głównie na  przygotowywaniu sesji , ponadto sprawa planu w 
Goślinowie o której informował radę, wójt próbował spotkania z właścicielami gruntu aby osiągnięto  
kompromis, ale odmówiono. 
 
Ad.6 
Uchwała Nr XXXVII/266/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 
2014 środków stanowiących  fundusz  sołecki  
Pytań nie było 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XXXVII/267/13 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na siedzibę urzędu 
Gminy Gniezno 
 
Pytań nie było 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
Na sesji obecni są wszyscy radni wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne. 
 
Ad.7,8,9 

 
Radny Nawrocki – w sprawie ustawy śmieciowej mieszkańcy Wełnicy zgłaszają się do niego w 
sprawie śmieci z plastiku, aby zwrócił się do Wójta w kwestii umieszczenia w specyfikacji 
przetargowej na wywóz śmieci zapisu, że raz w miesiącu firma, która wygra przetarg odbierze każdą 
ilość wyprodukowanych na danej posesji segregowanych plastików. Do tej pory można było 
wyrzucać te śmieci do odpowiednich pojemników, ale ich nie będzie.                                                                                                                                                     

  
 Ad.10 

Wójt i Przewodniczący rady złożyli wszystkim życzenia świąteczne. 
  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVII sesję nadzwyczajną Rady 
Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 8.00 do 8.30    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 kwietnia 
2013r. 
 

 
 
  


