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Protokół Nr XXXVI / 17 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 

14 czerwca 2017 r. 

 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 8.00 

 

Otwarcia XXXVI 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 w dniu 9 czerwca br. wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. 

  . Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

sesji obecnych jest 14 Radnych nieobecna Radna Edyta Żuchowska wobec tego podjęte uchwały będą 

prawomocne. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

 
1/. Otwarcie XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno   

6/.  Interpelacje  i zapytania Radnych. 

7/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

8/. Wolne wnioski i informacje. 

9/. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy. 

  

 Ad.3 

 

Uwag do porządku obrad nie było. Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.  

  

 Ad 4 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Pawła Jesiołowskiego, Mariana 

Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. Skład komisji Rada przyjęła 

jednogłośnie.  

 

Ad.5 

 

Odczytano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok  

Pani skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.  

Do budżetu wprowadzono po stronie dochodów środki z Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne zintegrowany 

niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim” w wysokości 2.831.586,00 zł. 
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Po stronie wydatków wprowadzono wartość kosztorysową w/w zadania  która wynosi 3.340.552,00 zł w 

kwocie tej środki z dofinansowaniem wynoszą 2.831.586,00 zl.a środki własne 508.966,00 zł. 

Dokonano również aktualizacji w budżecie i w WPF nazwy przedmiotowego zadania zgodnie z nazwą 

podaną we wniosku o dofinansowanie środkami UE. 

Ponieważ na w/w zadanie zaplanowano 2.600.000,00 zł jako udział własny gminy, po przyznaniu 

dofinansowania w podanej wyżej kwocie, udział środków własnych gminy zmniejszył się do kwoty 

508.966,00 zł. pozwoliło to na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków po stronie przychodów 

o kwotę 1.025.000,00 zł.  

 Pozostałe wolne środki w wysokości 406.000,00 zł. rozdysponowane zostały głównie na drogi.  

 

Radny Marian Kaźmierczak –  zapytał o szczegóły przesunięć w funduszu sołeckim w Woli Skorzęckiej. 

Skarbnik -  są przesunięcia między paragrafami dotyczą organizacji imprezy dla dzieci. 

Dalej Radny Kaźmierczak zapytał Wójta o sprawę środków w wysokości 15.000,00 zł dla Policja 

Powiatowej na remont budynku C, Radny zauważył, że w ubiegłym roku w m-cu listopadzie Rada 

przekazała już środki na remont budynku. Ponadto Rada przekazała środki na zakup dwóch 

radiowozów. Policja jest państwowa i obowiązkiem państwa jest jej utrzymywanie. 

Poza tym, że na trasie Gniezno-Jankowo ustawiają się trzy radiowozy to Radny nie widzi Policji w żadnej 

innej sytuacji. 

Wójt – Policja tak jak każda inna organizacja ma prawo wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie a 

decyzję podejmuje Rada. 

Radny Mariusz Nawrocki – kiedy był wniosek Policji w powyższej sprawie? 

Wójt – w ubiegłym roku. 

Radny M. Nawrocki – Państwo nie potrafi zrobić porządku z wysokimi emeryturami mundurowych a nie 

potrafi utrzymać Powiatowej Policji w Gnieźnie. Czy wniosek który składa Wójt pod głosowanie 

Rady jest elementem koalicji, którą zawarł PIS z PSL w powiecie gnieźnieńskim.  

Wójt – Policja służy wszystkim, a decyzja należy do Rady.   

Radny Marian Kaźmierczak – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie punktu dotyczącego środków na Policję 

z uchwały. 

 

Radna Maria Brykczyńska - czy Policja zgłaszała się do wszystkich gmin i czy wszystkie gminy 

przekazują  środki. 

Wójt – nie konsultuje tego z poszczególnymi wójtami, ale wie ,że Policja zwraca się do gmin i wszystkie 

gminy w ramach swoich możliwości wspierają Policję. 

 

Radny Mariusz Nawrocki – kwota 406.000 zł na jakie drogi zostaną przekazane? 

Pani Skarbnik – na  drogi gminne 406.000 zł częściowo było zabezpieczeniem dojazdu na os. Relaks 

miało to być robione przy  współpracy z Urzędem Miejskim kwota 350.000 zł. Z racji tej, że gmina 

nie ma żadnego pisma z Urzędu Miejskiego nie można wprowadzić tego jako dotację wobec tego 

będzie to zadanie inwestycyjne. Uzgodnienia są prowadzone. 

 

Przewodniczący Rady – ważne jest bezpieczeństwo, nie jest za tym aby przekazywać pieniądze na 

statutowe zadania Policji ale wszyscy wiemy że były pisma i rozmowy. Może potraktować sprawę, że 

to jest ostatnie dofinansowanie w najbliższym czasie np. do końca tej kadencji.  

Wójt – Komendant Policji zwrócił się z prośbą, czy jest możliwość dofinansowania Policji.  

 

Radny Mariusz Nawrocki – co to znaczy w najbliższym czasie. 

Przewodniczący Rady – mówiliśmy, że do końca obecnej kadencji. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego M. Kaźmierczaka pod głosowanie – kto z Radnych jest za 

tym, aby kwota 15.000 zł została wycofana z projektu uchwały? 

Głosowanie - za 4, przeciw 10 głosów, wstrzymujące 0. 

Radna Agata Górna złożyła wniosek formalny, aby jakiś kompromis był między wszystkimi i 

zaproponowała, aby z kwoty 15.000 zł. zrobić kwotę np. 12.000 zł lub 10.000zł.  

Przewodniczący Rady – wniosek wcześniejszy został przegłosowany więc wniosku Radnej A. Górnej nie 

ma sesnu poddawać pod głosowanie. 
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Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017r. za było 14 głosów. 

 

- uchwała Nr XXXVI/ 252/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 

Skarbnik – uchwała ta dotyczy wprowadzenia tego zadania w takim układzie jaki jest w budżecie.   

Głosowanie uchwały: za 14 głosów.    

 

Ad.6 

Radny Mariusz Nawrocki – zapytał kiedy wpłynął wniosek  o zwołanie  dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady – 9 czerwca br.  

Dalej Radny M. Nawrocki -  nie został skutecznie powiadomiony o sesji, gdyby nie telefon Radnego 

Kaźmierczaka to by nie wiedział o sesji. W dniu  9 czerwca br. nie było informacji na stronie 

internetowej.  

To Przewodniczący Rady zwołuje sesje  Rady i informuje radnych o terminie sesji. Trzeba dzwonić 

skutecznie. Można też informować drogą mailową do tych radnych którzy podali swojego adresy. 

 

Przewodniczący Rady – jest to sugestia którą trzeba rozważyć. Jesteśmy po połowie kadencji i jest to 

pierwsza uwaga, że jedyna osoba nie została poinformowana. Z jego wiedzy wynika, że kilkakrotnie 

dzwoniono do Radnego ale nie odbierał telefonu. To nie jest częstym zdarzeniem  i będą czynione 

próby, aby to się nie powtórzyło. 

Radny M. Nawrocki – informacja mogła też być na stronie internetowej urzędu, gdzie często radny 

zagląda, ale chodzi też o to, aby inni mieszkańcy byli informowani. 

Przewodniczący Rady – wniosek o zwołanie sesji mógł wpłynąć 9 czerwca o godz. 14.55.  

To jest przypadek sesji nadzwyczajnej.  

Radna Maria Brykczyńska – pani dyrektor szkoły w Szczytnikach Duchownych prosiła Radną o 

powiadomienie i zaproszenie Rady na festyn który odbędzie się w dniu 18 czerwca br. w godz.13.00-

18.00 w Szczytnikach Duchownych. 

Radny Marian Kaźmierczak – poinformował, że w Jankowie Dolnym /było zaproszenie/ również 18 

czerwca br. odbędzie się festyn od godz.14.00 – 19.00  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo do Rady Gminy Gniezno 

dotyczące uregulowania spraw własnościowych jednego z mieszkańców gminy. Rada nie jest władna 

w regulowaniu granic i dokonywaniu wykupu. Będzie rozmowa z Wójtem  i po konsultacjach zostanie 

wysłana odpowiedź na pismo. 

 

Dalej Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od Rady Rodziców w Jankowie Dolnym o 

treści: informacja Rady Rodziców oraz prośba o zajęcie stanowiska. Pismo jest adresowane do Wójta 

z adnotacją do wiadomości Przewodniczący Rady. Pismo jest do wglądu w biurze Rady. Będziemy 

starać się przygotować odpowiedź na kolejną sesję. 

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała Wójta o sprawę na jakim etapie jest dokumentacja na drogę 

Wierzbiczany-Szczytniki Duchowne. 

Wójt – dokumentacja praktycznie jest ukończona, ale wniosek o zaopiniowanie i zaakceptowanie 

dokumentacji jest już złożony u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dość długo 

i należy pojechać osobiści.  

Wójt –  poinformował, że w dniu 25 czerwca 2017r. o godz.11.00 odbędzie się poświęcenie przedszkola 

w Zdziechowie które jest już praktycznie ukończone.  

  

Ad.9 

 Przewodniczący Rady Piotr Łykowski po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXXVI sesję  

nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny8.00 -8.45.  

Protokolant         Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Łykowski 

 

  


