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           Protokół Nr XLII / 13 

            z Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 

                                                           w dniu 9 sierpnia 2013r. 

Ad.1 

Godzina rozpoczęcia obrad  14.00 

 

               Otwarcia XLII 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 nieobecny radny Mirosław Adamski. 

Przewodniczący rady przedstawił wniosek wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem 

obrad.  

Ad. 2 

                 Porządek obrad:  

1/.  Otwarcie XLII  sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.  Przedstawienie porządku obrad. 

3/.  Powołanie  Komisji  Uchwał i Wniosków 

4/.  Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji. 

5/. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

6/.  Informacja Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami. 

7/.  Podjęcie uchwał w sprawach:   

   a/. ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, 

b/. utworzenia przedszkola publicznego w Jankowie Dolnym, 

c/. o zmianie uchwały Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r., w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno.  

 8/.   Interpelacje i zapytania  radnych.  

 9/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  

10/.  Wolne wnioski i informacje. 

11/.  Zakończenie obrad XLII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Przewodniczący rady poinformował, że jest ustalony  następny termin sesji w dniach 11 września br.    

 

Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Radni podali następujących kandydatów: radnych: Edytę Żuchowską, Pawła Jesiołowskiego, Mariana 

Kaźmierczaka.   

Kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie : jednogłośnie / 14 radnych obecnych na sesji/. 

Przewodniczący rady poinformował, że na obecnej sesji jest obecnych 14 radnych wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne. 

   

Ad. 4   

Protokół z XL sesji rady  przyjęto jednogłośnie  bez pytań i uwag. 

Protokół z XLI sesji rady przyjęto jednogłośnie  bez pytań i uwag.  

Ad. 5 

Wójt wykonywane są inwestycje, które były zaplanowane tj.remont dachu na przedszkolu w Pyszczynie, 

po przetargach realizowany jest wodociąg Mnichowo – Dalki  będzie również wykonywany wodociąg w 

Modliszewku  i Winiarach. Jest na ukończeniu dokumentacja na gazyfikację w Jankowie Dolnym i 

Jankówku  w sierpniu będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo jeśli warunki pogodowe umożliwią to 

wykonanie tej inwestycji będzie w tym roku. Na ukończeniu jest koncepcja szkoły w Zdziechowie na jej 

podstawie będzie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji. 
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Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski zapytał czy w tym roku będzie 

rozstrzygnięty przetarg na  projekt szkoły w Zdziechowie? 

Wójt – przetarg będzie ale wykonanie dokumentacji będzie trwało około roku. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Marian Kaźmierczak zapytał, czy ta dokumentacja ma być 

opracowywana zgodnie z tym materiałem który otrzymaliśmy, czy będą wprowadzane do niego zmiany, 

gdyż przedstawiona koncepcja nie uwzględnia w pełni potrzeb szkoły. 

Wójt – były organizowane spotkania z wykonawcą w których uczestniczyli :dyrektor ZEAS ,dyrektor 

szkoły, dyrektor przedszkola, radny Ciesielski Łukasz wszyscy zaakceptowali propozycję projektanta. 

  

Ad.6 

Przewodniczący Rady – posiedzenie komisji oświaty odbyło się przed obecną sesją. 

Dalej poinformował radę, że Państwo Kamińscy złożyli skargę na działalność Wójta i Rady Gminy 

Gniezno odnośnie nie uchwalenia planu, odpowiedź będzie wysłana w najbliższych dniach, wnosimy 

o oddalenie skargi ponieważ skargi na wójta rozpatruje rada Gminy natomiast na radę rozpatruje 

wojewoda. Dokumenty zostaną przesłane do sądu, ale obie skargi sąd powinien oddalić. 

Następnie przewodniczący poinformował, że Stowarzyszenie Światowid wezwało do usunięcia 

naruszenia prawa w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały o powołaniu nowego 

Stowarzyszenia jego zdaniem uchwała została zaakceptowana przez wojewodę i według niego 

Stowarzyszenie nie ma prawa występować z takim pismem, radca prawny przygotuje stosowną  

odpowiedź. 

Dalej przewodniczący poinformował radę o tym ,że przewodniczący komisji rewizyjnej powołał  

3 osobowy zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli ściągalności opłaty adiacenckiej we wsi 

Wełnica.  
Ad.7 

- uchwała Nr XLII/ 295 /2013  w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno. 

Przewodniczący rady poinformował, że  w poprzedniej uchwale był błąd na który zwrócił uwagę 

Wojewoda Wielkopolski    
Głosowanie uchwały: za było 14 głosów. 

 - uchwała Nr XLII/296/2013 w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Jankowie 

Dolnym, 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLII/297/2013 w sprawie o zmianie uchwały Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy 

Gniezno z dnia 21 listopada 2012r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Gniezno.  
Dyrektor ZEAS-u Jarosław Wietrzyński – dotychczas obowiązująca uchwała stosowała wysokość za godzinę tej 

odpłatności jako procentowy udział  najniższego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej. 

Od 1 września wchodzi w życie ustawa o odpłatności za świadczenia przedszkoli która wprowadza 

maksymalną stawkę odpłatności za godzinę -1 złotówkę.   

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8 

Nie było interpelacji. 

Ad.9 

Nie było. 

Ad.10 

Nie było 

 

Ad.11  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLII sesję Rady Gminy Gniezno. 
Sesja trwała od godziny  14.00 -14.30 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 
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Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag i pytań na sesji nadzwyczajnej w dniu 30 

sierpnia 2013r.wszyscy radni obecni na posiedzeniu. 

 

 

 

 

   


