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 Protokół Nr XIX / 16 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  2 marca 2016 r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 14.00 

 

Otwarcia XIX Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr 

Sobański, 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, kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę. 

  

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wpłynął na wniosek Wójta o zwołanie w dniu dzisiejszym 

sesji nadzwyczajnej.   

Nieobecny na posiedzeniu Radny Piotr Łykowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik do 

protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęta uchwała 

będzie prawomocna. 

Ad.2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

  1. Otwarcie XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2.Przedstawienie porządku obrad 

3.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji nadzwyczajnej z dnia 15 stycznia 2016r. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie: 

-  wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego. 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

          10/.Zakończenie obrad XIX 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, Pawła Jesiołowskiego i  

Mariana Kaźmierczaka, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
 

Ad.5 

 

Rada przyjęła jednogłośnie protokół z XVII  sesji rady bez uwag.  

 

Ad.6 

Odczytano projekt uchwały Nr XIX/137/2016, w sprawie  wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy 

właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
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Radny Mariusz Nawrocki – ile dzieci będzie objętych tym programem, jak będzie to wyglądało od strony 

technicznej. Jeśli pieniądze nie wpłyną na konto urzędu czy gmina będzie wypłacać świadczenie z własnych 

środków. 

  

Kierownik GOPS-u Pan Mariusz Jopa – pieniądze są zabezpieczone w budżecie do 25 marca br. gmina 

złoży zapotrzebowanie na te środki . Oprócz tego gmina otrzyma pieniądze na wypłatę świadczenia 500 

zł. na każde dziecko od drugiego dziecka. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze dziecko to musi być 

spełnione kryterium dochodowe 800 zł. Zabezpieczone są również środki na obsługę tego zadania. 

Przewiduje się, że będzie to dotyczyło ok.2500 tys. dzieci z terenu gminy.  

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o sprawę urządzenia biura dla pracowników zajmujących się sprawą 

obsługi czy wydatki będą zwrócone. 

Pani Sekretarz – wpłynęły pieniądze na przystosowanie biura w kwocie 28 tys. zł. można je wydawać już 

przed 1 kwietnia br. Sprawą zajmie się GOPS. Na początek zostanie ogłoszony konkurs na jedno 

stanowisko pracy. Wspólnie ustalono, że na stałe do prowadzenia tej sprawy wystarczy jedna osoba, 

natomiast przy uruchomieniu będą pomagały wszystkie osoby pracujące w GOPS. 

Na nowe stanowisko Kierownik GOPS-u będzie mógł ogłosić nabór po przyjęciu uchwały na dzisiejszej 

sesji. Pieniądze są z dotacji. Dopóki środki z budżetu państwa nie wpłyną na konto gminy to nie będzie 

uruchomiona wypłata świadczenia.   

Radny Marian Kaźmierczak – czy może dojść do sytuacji, że osoby które otrzymują inny zasiłek nie 

otrzymają  500 zł z uwagi na zmianę dochodu. 

Kierownik GOPS-u – w ustawie jest zapis, że 500+ nie wpływa na inne formy pomocy. 

Radny Marian Kaźmierczak – czy kryteria przyjęcia osoby zostały już ustalone. 

Kierownik GOPS-u – po zatwierdzeniu przez Wójta informacja będzie na stronie internetowej urzędu.  

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy w ustawie przewidziany jest czas finansowania? 

Kierownik GOPS-u - okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 kwietnia br. przyznawane świadczenia będą na 

okres do końca sierpnia 2017 roku czyli półtora roku. Po tym terminie będą składane ewentualnie nowe 

wnioski. Jeśli będą pieniądze to program będzie dalej realizowany. Ustawa przewiduje możliwość 

składania wniosków również przez internet. Formalności będą bazowały na dokumentach, które posiada 

GOPS będzie potrzebne jedynie oświadczenie osoby składającej. Wymagane dochody na pierwsze 

dziecko będą uzyskiwane za pomocą specjalnego systemu elektronicznego z Ministerstwa Finansów który 

już działa. 

Świadczenie przysługuje dziecku do ukończenia 18 lat. 

Radny Łukasz Ciesielski – na terenie gminy są gospodarstwa rolne czy będzie liczony średni dochód? 

Kierownik GOPS-u – będzie ten sam dochód który ogłasza GUS. 

Uchwała  podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 i ad.8 

Brak interpelacji radnych i odpowiedzi. 
 

Ad.9 

 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał czy w programie najbliższej sesji Rady będzie przyjęcie regulaminu 

stypendialnego? 

Pani Sekretarz poinformowała, że  tak, ale regulamin zostanie przedstawiony jeszcze na posiedzeniach 

komisji przed sesją do konsultacji.   

 

Radny Kaźmierczak – jeśli uchwała będzie podjęta na sesji w dniu 21 marca br. należy liczyć się z tym, że 

wejdzie w życie w kwietniu br. Każde przesunięcie w czasie będzie skutkowało niezadowoleniem 
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niektórych osób. Komisja jest za tym, aby regulamin zaczął funkcjonować jako podsumowanie obecnego 

roku szkolnego. 

Wójt – w przypadku napiętych terminów nawet jeśli nie podjęta jest uchwała wówczas można spotkać się 

z dyrektorami szkół i przedstawić warunki aby przekazali informację w szkołach. W między czasie podjąć 

można uchwałę.   

 

Radny Mariusz Nawrocki – będzie wnioskował aby regulamin który będzie ustalony obowiązywał od 

1 września br. 

Radny Bolesław Dziel – od kiedy rodzice mogą składać wnioski na świadczenie 500+. 

Kierownik GOPS-u – można składać wnioski od 1 kwietnia br. a druki pobierać można wcześniej już na 

początku przyszłego tygodnia. Okres wdrożeniowy to 3 miesiące więc można złożyć wniosek jeszcze w 

maju lub czerwcu a świadczenie otrzyma się i tak od 1 kwietnia br. 

 

Radny Łukasz Ciesielski – dobrze by było, aby komisje zapoznały się z regulaminem stypendialnym 

kiedy wejdzie w życie i na jakich zasadach. Czy stypendia, które Wójt będzie przyznawał we wrześniu 

będą na starych, czy nowych zasadach. 

Wójt – na nowych zasadach, Rada przegłosowuje propozycję Wójta. 

 

Radny Łukasz Ciesielski -  każde zmiany w regulaminie będzie podejmować Rada  na sesji w formie 

uchwały więc niezadowolenie z każdej ze stron będzie pod adresem Rady. 

Pani Sekretarz – regulamin stypendium zatwierdza Rada. Jest on przygotowany przez Wójta, jest jeszcze 

komisja stypendialna powołana przez Wójta która opiniuje wnioski. Ostateczną decyzję o przyznaniu 

stypendium podejmuje Wójt.  

Radny Marian Kaźmierczak – nowy regulamin zaproponowany przez Wójta jest maksymalnie 

uproszczeniem sprawy. Komisja stypendialna którą Wójt powoła nie powinna mieć problemu. 

Radzie powinno zależeć, aby stypendium Wójta miało swoją renomę. Wójt przyznając stypendium będzie 

nagradzał tych uczniów którzy promują gminę na zewnątrz. 

Radny uważa, że zmiana regulaminu zaproponowana przez Wójta jest  absolutnie słuszna.  

 

Ad.10    

 

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

Gniezno.  

Obrady trwały od godziny 14.00 -14.30  
  

Protokolant       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                /-/ Piotr Sobański 

 

  


