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 Protokół Nr XIII / 15 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  30 listopada 2015 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

 

Otwarcia XIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 

Łykowski, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójt 

Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Panią Skarbnik 

Gminy Gabrielę Cempel, główną księgową ZEAS-u Panią  Irenę Małecką. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Wójta została zwołana sesja nadzwyczajna w celu 

podjęcia uchwały o zmianach w budżecie na 2015r.   

Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

Ad.2 
  

1. Otwarcie XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2.Przedstawienie porządku obrad 

3.Wnioski Radnych do porządku  obrad 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XII  sesji.  

6. Podjęcie uchwały  w sprawie: 

 a/. zmiany uchwały budżetowej na 2015r 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

10/.Zakończenie obrad  XIII sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy. 

 

Ad.3 

Wniosków do porządku obrad nie było  

  

Rada przyjęła jednogłośnie porządek  obrad. 

  
Ad 4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka 

i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
 

Ad.5 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z XII  Sesji rady bez uwag.  

 

Ad.6 

  

 Odczytano projekt uchwały Nr XIII/90/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały- zmiana jest konieczna ponieważ program który jest realizowany 

„Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych” zbliża się do końca. Gmina otrzymała aneks 

do umowy dokonano zmniejszenia środków na realizację zadań majątkowych i zwiększenia planu 
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wydatków na realizację zadań bieżących o tą samą kwotę. Do dnia dzisiejszego jest termin realizacji tego 

projektu i trzeba przyjąć wartości które są podane w aneksie w celu prawidłowego rozliczenia z Urzędem 

Marszałkowskim.      

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.7 i ad.8 

 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski zapytał Wójta, o budowę Zespołu Szkolno- 

Gimnazjalnego  w Zdziechowie, czy jest informacja od wykonawcy kiedy rozpocznie budowę? 

Wójt – jest podpisana umowa z terminem wykonania natomiast nie ma daty rozpoczęcia budowy. 

Wykonawca  powinien się wywiązać do końca roku 2016 z umowy. Kiedy rozpocznie budowę to jest jego sprawa. 

Nie ma żadnych innych informacji od wykonawcy. 

Obecnie ta firma realizuje zadanie które wygrała w przetargu – budowa remizy w Mnichowie. 

 

Radna Agata Górna zapytała Wójta czy trwają rozmowy z PKS-em? 

 

Wójt – tak, ale Prezesi PKS-u muszą uzyskać akceptację swojego pomysłu jeszcze z dwóch lub trzech gmin i wtedy 

będzie porozumienie międzygminne. 

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała kiedy będzie uchwała dotycząca przystąpienia do opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej? 

Wójt – jak będzie wszystko gotowe wówczas będzie przygotowana uchwała. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – kiedy będzie  przetarg na ostatnią część gazyfikacji gminy? 

Wójt – przetarg będzie w styczniu 2016r. były problemy z wodą z wejściem na grunt, kolektor przebiega po 

drogach krajowych i powiatowych. Indywidualni właściciele działek nie zgadzali się i żądali dużych pieniędzy za 

służebność umieszczenia w ich gruncie kolektora stąd opóźnienia w realizacji dokumentacji Podpisano ostatnią 

zgodę. Mając wszystkie zgody można dopiero wystąpić o pozwolenie na budowę.   

 

Radny Wojciech Wilkosz zapytał na kiedy jest przewidziane zakończenie gazyfikacji os.Nad Strugą, czy jest 

możliwość przebiegu linii od strony Krzyszczewa, przejście pod drogą? 

 

Wójt – gazownia musi zaakceptować pomysł projektanta, wstępnie jest ustalone, że drogą od Krzyszczewa 

naprzeciw drogi na Brody ma przejść sieć gazowa, ale nie wiadomo, czy będzie to zaakceptowane przez  PGNIG 

 

Ad.9 

Wniosków nie było. 

 

Ad.10    

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 15.00 -15.15.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

  


