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 Protokół Nr XV / 15 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  14 grudnia 2015 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 15.00 

 

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

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

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

Gminy Gabrielę Cempel.  

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

podjęcia uchwały o zmianach uchwały budżetowej na 2015r.   

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

 

Ad.2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/.Otwarcie XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2./Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5./ Przyjęcie protokołu z XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

6./Podjęcie uchwały w sprawie: 

 - zmiany uchwały budżetowej na 2015rok 

            7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

          10/.Zakończenie obrad XV 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 XIII  Sesji rady bez uwag.  

 

Ad.6 

  

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

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  

Skarbnik poinformowała że do budżetu wprowadzono otrzymaną darowiznę w kwocie 198.702,45 zł. od  

Kółka Rolniczego w Szczytnikach Duchownych. Część darowizny została przeznaczona na rozbudowę 
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świetlicy w Wierzbiczanach, pozostała część na budowę nowej świetlicy w Woli Skorzęckiej. Zgodnie z 

podpisaną umową darowizny realizacja tego zadania jest do 2019 roku.  

Skarbnik - Pieniądze wpłynęły i zostały ujęte w załączniku zadania majątkowe. Teraz nie będzie to 

zrealizowane.  

W roku 2016 nie ma tych zadań w WPF i załączniku inwestycyjnym. Jeżeli będzie taka możliwość to przy 

kolejnych zmianach te zadania będą musiały być ujęte w WPF. Jeżeli chodzi o wieś Wola Skorzęcka to 

rozpoczęcie budowy nastąpi nie wcześniej niż w 2019 roku. Wieś Wierzbiczany kwota która została 

przeznaczona na rozbudowę obecnie nie ma możliwości, aby gmina dołożyła środki na rozbudowę 

świetlicy. Trzeba zrobić kosztorys i dokumentację.  

Skarbnik – w wydatkach dokonano m.in. .następujących zmian: 

- 50.000,00 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę dróg i chodników, 

- 10.000,00 zł podniesiono plan wydatków na zakupach inwestycyjnych(zakup gruntu) 

- 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków na usługach pozostałych w urzędzie gminy na opłacenie 

projektów decyzji oraz faktur za rozmowy telefoniczne itp. 

- 33.000,00 zł przeznaczono na zakup biletów i opłacenie dowożenia dzieci do szkół, 

- 15.000,00 zł na opłacenie nagrywania kolęd z radiem PLUS, 

- 89.000,00 zł opłaty za energię elektryczną i konserwacja urządzeń oświetleniowych. 

Radny Marian Kaźmierczak poruszył sprawę darowizny na rozbudowę świetlicy w Wierzbiczanach i 

budowę nowej świetlicy w Woli Skorzęckiej radny obawia się, że nie wystarczy na to środków. 

Z informacji otrzymanych na bieżąco od Pani Sekretarz i Pani Skarbnik wynikało ,że gmina rozpoczyna  

zadanie budowa zespołu szkół w Zdziechowie i nie ma pieniędzy na nic innego. 

Do zakończenia są inwestycje takie jak np. gazyfikacja i inne rozpoczęte. Są zadania związane z oświatą. 

Radny zapytał Wójta jak to czytać? 

Wójt – każdy darczyńca ma prawo zastrzec sobie na co ofiaruje pieniądze. Darczyńcy, czyli Kółko 

Rolnicze Szczytniki Duchowne przedstawiciele Woli Skorzęckiej i Wierzbiczan określili na co te 

pieniądze chcą przeznaczyć. Na rozbudowę świetlicy w Wierzbiczanach musi być wykonany kosztorys i 

dokumentacja i będzie wiadomo, czy wystarczy środków w kwocie 92.000,00 zł. 

Mieszkańcy są zainteresowani rozbudową od zaraz.  

Wójt –  będzie zlecona dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Wierzbiczanach, są na to pieniądze – 

92.000,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji będzie wiadomo jaki jest koszt i czy wystarczy pieniędzy jakie 

wieś przeznaczyła, albo będzie to robione, albo nie.  

Wójt – jeśli chodzi o Wolę Skorzęcką sprawa jest bardziej odległa, ale trzeba zrobić dokumentację to 

będzie wiadomo jaki jest koszt inwestycji. 

Do sprzedania jest obiekt w Woli Skorzęckiej który się znajduje w niefortunnym miejscu może będzie 

jeszcze sprzedaż gruntów, dwóch działek, czy innych obiektów i nie będzie trzeba dużo dokładać 

środków.  

Radny Marian Kaźmierczak obawia się, czy nie będzie podobna sprawa jak przy budowie strażnicy i 

świetlicy w Mnichowie. Można powiedzieć, że koszt budowy świetlicy jest ok.1 mln zł.  

Radny M.Kaźmierczak stwierdził, że są odsuwane pewne zadania  na które nie ma pieniędzy, natomiast 

rozpoczyna się kolejne zadania. 

Wójt – jak znalazłby się nabywca na cały obiekt po szkole w Strzyżewie Smykowym wraz z 2 ha gruntu 

wówczas za uzyskane środki  ok.1.mln.zł zostałby wybudowana świetlica w tej wsi.  

 

Wójt - potrzeb jest bardzo dużo – drogi na osiedlach, chodniki, oświetlenie. 
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Radny Mariusz Nawrocki – w sprawie darowizny zapytał, czy jeżeli do roku 2019pieniądze te nie będą 

przeznaczone zgodnie z wolą darczyńcy, czy w takiej sytuacji będzie trzeba je oddać, czy jest to zapisane 

w umowie? 

Skarbnik -  to wynika z przepisów. Po nowym roku te pieniądze będą ulokowane na lokacie 

długoterminowej. Pieniądze te nie mogą być przeznaczone na inny cel.  

Radny Nawrocki – niedawno była remontowana świetlica w Woli Skorzęckiej, a gmina chce budować 

nowy obiekt. Komisja Oświaty nic nie wiedziała o  budowie i remoncie świetlic w/wym. Dlaczego 

wyremontowana świetlica nie może służyć mieszkańcom. Gdzie jest gospodarność?  

Wójt – to właśnie jest gospodarność ponieważ budynek który został wyremontowany w przyszłości 

sprzedany przyniesie określone pieniądze. Można sprzedać go jako mieszkanie. W czasie kiedy był obiekt 

świetlicy przygotowywany do potrzeb wsi nie było innych możliwości, nikt nie wiedział, że Kółko 

Rolnicze sprzeda grunt, dwie działki i będzie miało pieniądze. Większość inwestycji wypływa oddolnie od 

potrzeb  i zapobiegliwości mieszkańców i ich przedstawicieli w radzie gminy. Sprzedaż mieszkania i 

dwóch działek również pomniejszy koszt budowy świetlicy. 

Nowy obiekt będzie bezpieczny i bardziej funkcjonalny, gdyż położenie istniejącej świetlicy w Woli 

Skorzęckiej jest niefortunne jeśli chodzi o dojście, bezpieczeństwo, brak możliwości parkingu dla gości. 

 

Radny powiedział, że nie wie, gdzie będzie budowana nowa świetlica, chciałby zobaczyć to na mapie. 

Wójt – grunt jest położony na drodze prostopadłej, która dochodzi do drogi powiatowej. 

Radny Mariusz Nawrocki  poruszył sprawę kwoty przeznaczonej na nagrywanie kolęd. 

Wójt – Gmina uczestniczy już kolejny raz ,taka była umowa z Radiem Plus, że aby przystąpić do 

uczestnictwa w nagrywaniu kolęd była wymagana kwota. Uczestniczyli radni, pracownicy urzędu, 

mieszkańcy. 

Jest to promocja gminy. Informacja była podana w radio w internecie oraz w lokalnej prasie.   

Radny Marian Kaźmierczak – nie jest przeciwny świetlicy w Woli Skorzęckiej, ale chciałby, aby nie było 

sytuacji, że pewne zadania są odsuwane bo inne zostały rozpoczęte i muszą być zakończone. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały. 

Za 13 głosów, przeciw 1 głos, radna Żuchowska była nieobecna na sali w momencie głosowania. 

 Ad.7 i ad.8 

Brak interpelacji. 
 

Ad.9 

Wniosków nie było. 

 

Ad.10    

 

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

Gniezno.  

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -15.35.  
  

Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda             /-/ Piotr Łykowski 

 

  


