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           Protokół Nr LI / 14 
            z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno 
                                                         w dniu  24 stycznia 2014r. 
 
Ad.1 
Godzina rozpoczęcia obrad  12.00 

 
               Otwarcia LI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Słomczewski, 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, 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 LI  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:   
 - ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno  
  
 7/.   Interpelacje i zapytania  radnych.  
 8/.   Odpowiedzi na zapytania  radnych.  
 9/.   Wolne wnioski i informacje. 
10/. Zakończenie obrad LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 
Ad.3   - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Radni podali następujących kandydatów: radnych: Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską i Piotra 
Sobańskiego.  
Kandydaci wyrazili zgodę. Komisja została powołana jednogłośnie. 
   
Ad. 4   
Przygotowywane są przetargi na inwestycje zaplanowane w roku 2014. Odbył się przetarg na wykonanie 
dokumentacji na budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie, ale został unieważniony z 
powodu zbyt dużej rozpiętości cenowej najtańsza oferta wynosiła 90 tys.zł.najdroższa 980 
tys.zł.Wszystkie oferty spełniały warunki jeżeli chodzi o wymagane dokumenty.  
Po analizie stwierdzono, że będą zaostrzone kryteria  i będzie ogłoszony nowy przetarg. 
Niedługo będzie również ogłoszony przetarg na wykonanie sieci gazociągowej w Jankowie Dolnym 
i Jankówku jest pozwolenie na budowę ze starostwa, w dniu dzisiejszym ma być przysłane pozwolenie 
od wojewody wówczas będzie ogłoszony przetarg. 
Jest zima drogi są sypane piaskiem  z solą, ale to nie zapewni czarnych dróg są telefony od mieszkańców    
że jest ślisko wszyscy są kierowcami i należy zachować ostrożność. 
Radny Marian Kaźmierczak –  dlaczego niektóre drogi na terenie Jankowa Dolnego nie są uwzględniane 
przy odśnieżaniu.Droga gminna  do granicy miasta z Jankowa Dolnego wygląda trochę gorzej jak przy 
urzędzie źle wygląda od granicy gminy może zepchnąć ten śnieg. Droga między Wierzbiczanami a 
Szczytnikami Duchownymi jest bardzo oblodzona. 
Wójt -   miasto wylewa solankę na drogi, po wysypaniu dróg piaskiem za kilka godzin drogi są znowu 
śliskie. 
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Radny Łukasz Ciesielski – kiedy będzie ogłoszony  nowy przetarg na dokumentację  w Zdziechowie, 
oraz do kiedy jest określony w specyfikacji termin realizacji tego zadania. 
Wójt – trzeba wydłużyć termin wykonania zadania do końca roku. 
Radny Łukasz Ciesielski – budżet kończy się 15 listopada ,czy będą przeznaczone jakieś pieniądze na 
2015 rok na  szkołę w Zdziechowie. 
Wójt - Jak będzie skrócony termin wykonania dokumentacji to może być tak, że dokumentacja będzie 
zrobiona niedokładnie. Jeśli przetarg będzie rozstrzygnięty do 15 lutego to pozostaje tylko 10 miesięcy 
na wykonanie zadania jest to realny termin na wykonanie dokumentacji ze szczegółami, aby wykonawca 
który będzie budował obiekt  nie miał problemów.     
Radny Marian Kaźmierczak – czy wójt podjął jakieś działania w sprawie pozyskania dodatkowych 
pomieszczeń po mieszkaniu w Pszczynie, aby od września te pomieszczenia mogły służyć jako 
przedszkolne. 
Wójt – działania są podjęte mieszkanie jest przygotowane, ale to nie czas na przeprowadzkę może od 
kwietnia będzie można adaptować te pomieszczenia. 
Radny Henryk Kryściak – dopiero wczoraj dojechała piaskarka do Szczytnik Duchownych pracownik 
urzędu po telefonicznej interwencji powiedział, że są problemy z firmą która wygrała przetarg, dlaczego 
jeszcze ta firma jest ,poza tym powinno być sypane piaskiem w newralgicznych punktach.  

Dalej radny powiedział, że wójt miał powołać komisję do kontroli opłaty adiacenckiej w innych 
wsiach. 
Wójt – nie było powołanej komisji,ale protokół z badania opłat adiacenckich jest przygotowany i 
może być przedstawiony radzie. W czasie awarii sprzętu była wynajęta druga firma która całą gminę 
posypywała. Nie można zrywać umowy z firmą, która wygrała przetarg ponieważ każda inna firma 
nie jest do tego przygotowana. Firma która wygrała przetarg ma podpisaną umowę i jest 
odpowiedzialna za to, aby utrzymywać drogi w należytym stanie. Gmina stara się interweniować, 
aby zabezpieczyć potrzeby utrzymania dróg. 
Więcej pytań do Wójta nie było. 
 
Ad.5  
Przewodniczący Rady poinformował, że jest wyznaczony termin następnej sesji na 12 lutego 
godz.12.00. Spotkał się z mieszkanką wsi Osiniec w sprawie oświetlenia osiedla Herbowego 4 lata 
temu złożyli wniosek do Gminy. Została poinformowana, że rada przeznaczyła w budżecie na 2014 
kwotę 370 tys.zł. w jakiej kolejności jest wykonywane oświetlenia decyduje wójt, miejscowości są 
podane w projekcie budżetu. Mieszkanka została również poinformowana o sesji, aby poprosiła 
sołtysa wsi o przedstawienie sprawy lub osobiście może przyjść na sesję i się wypowiedzieć.     
Wniosków w sprawie oświetlenia jest bardzo dużo. 
Radny Jacek Szymański – był w tej sprawie dwa razy u wójta jest umówiony z projektantem. 
Radny Henryk Kryściak – co było przyczyną tego, że ta uchwała  nie mogła być podjęta na sesji w 
dniu 12 lutego.  
Przewodniczący Rady – wójt wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej a przewodniczący musi 
zwołać sesję w ciągu 7 dni. 
Radny Kryściak – brak jest parafki radcy prawnego na projekcie uchwały  
Przewodniczący Rady – uchwała jest prawidłowo przygotowana przez panią skarbnik, wójt ma 
prawo przedłożyć projekt uchwały na 5 minut przed sesją.  
Radny Mariusz Nawrocki – projekt uchwały pojawił się dopiero dzień przed sesją na stronie 
internetowej urzędu prosił, aby projekty były umieszczane wcześniej na stronie BIP urzędu. 
       
Ad.6 
Uchwała Nr LI/348/14  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno   
Radny Kryściak – czy podpis na liście obecności ma być składany na komisji ,przewodniczący rady 
ma prawo usprawiedliwić radnego nikt by nie miał pretensji.   
Przewodniczący Rady powiedział, że aby radca prawny był obecny na każdej sesji bez niego nie 
rozpocznie obrad. 
      Radny Jacek Szymański – komisja statutowa chciała zrobić aby można było usprawiedliwiać 
niektóre przypadki nieobecności, ale Przewodniczący Rady to uniemożliwił.  



 3 

Radny Kryściak – wg.ustawy o samorządzie gminnym to rada powinna być autorem uchwał a nie 
wójt . 
Przewodniczący Rady  rada ustaliła kwoty diet na początku kadencji na I sesji i rada głosowała za 
kwotami szczegółowo wyliczonymi było to ustalone przez radę nic się nie zmieniło. 
Radny Kryściak – ma być jasno napisane w uchwale, czy podpis radnego  ma być złożony na 
sesji,czy poza sesją, poza tym brak w uchwale jest informacji na co przeznaczone są pieniądze z 
potrąceń diet.  
Skarbnik –  zapis w uchwale - na sesji, na komisj, czyli w trakcie trwania obrad jest prawidłowy jeśli 
radny bierze udział w obradach. 
Radny Kryściak – przed ostatnią sesją posiedzenie komisji budżetowo-gospodarczej było zwołane 1 
godz.40min.przed sesją i radny Szymański był u lekarza i przewodniczący rady potrącił radnemu za 
nieobecność. 
Przewodniczący Rady – nieobecność na posiedzeniu potwierdził przewodniczący komisji dalej 
powiedział, że w sprawie podpisu przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej dopisze  
usprawiedliwienie, że został oddelegowany przez niego na spotkanie z przedstawicielami 
Światowida. 
 
Glosowanie uchwały: 15 głosów za. 
 
Ad.7,8,9 
Radny Kryściak zapytał do kogo radny ma składać interpelacje i zacytował  statut o tym mówiący, 
czyli bez wiedzy przewodniczącego również można składać interpelację do wójta.   
Przewodniczący rady – bez jego wiedzy również radny może składać interpelacje do wójta i on jest 
zobowiązany udzielić odpowiedzi. Jeżeli skierowane będą do biura rady, wówczas przewodniczący 
pilnuje,aby była odpowiedź w terminie. 
Dalej radny Kryściak zapytał, gdzie są terminy sesji rady w planie pracy rady? 
Przewodniczący Rady – rada przyjęła plan pracy na 2014r. są określone miesiące jest 
przewidzianych 5 sesji  planowych. 
                                       
Ad.10 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LI sesję Rady Gminy Gniezno. 

 
Sesja trwała od godziny 12.00 do 13.00    
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosława Szyda           /-/ Marek Słomczewski 

 
Protokół został przyjęty bez uwag na sesji w dniu 19 lutego 2014r.  


