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projekt 

 

Protokół Nr IV/2014 

 z Sesji Rady Gminy Gniezno 

w dniu  30 grudnia 2014r. 

 

 

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00. w sali Urzędu Gminy ul.Reymonta 9-11. 

 

Ad.1 

                        Otwarcia obrad  IV Sesji  Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Piotr Łykowski, który powitał zebranych na posiedzeniu:Państwa Radnych, Pana 

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

Skarbnik Gminy  Gabrielę Cempel, Pana Dyrektora ZEAS Jarosława Wietrzyńskiego, Pana 

Kierownika GOPS Mariusza Jopę, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminnych, dzielnicowego 

Gminy Tomasza Pietraszaka, Komendanta OSP Pana Zdzisława Michałowskiego, honorowego 

Prezesa OSP Pana Kazimierza  Podbornego, Prezesa Jednostek OSP Pana Ryszarda Szuberta,  

przedstawicieli mediów. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski radnych do porządku obrad. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami. 

7.  Dyskusja.    

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a) zmiany budżetu na 2014 rok, 

 b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015rok 

 c) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2015r. 

 d) zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2015r. 

 

9.Wyłonienie Zespołu do prac nad zmianami w Statucie Gminy Gniezno. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11.Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad  IV sesji Rady Gminy.     

 

Ad.3 

Przewodniczący  Rady odczytał porządek obrad i zapytał, czy są uwagi Państwa Radnych 

do porządku obrad? 

Radny Wojciech Wilkosz zgłosił wniosek  formalny o wykreślenie z porządku obrad 

punktu 9 – ponieważ Rada już opracowywała Statut, który został  przyjęty przez Wojewodę, 

ponadto  Rada i komisje mają już szereg prac do wykonania. Proponuje to odłożyć. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Wojciecha Wilkosza do przegłosowania 

zapytał kto jest za tym, aby punkt dotyczący wyłonienia Zespołu do prac nad zmianami w 

Statutucie Gminy Gniezno został wycofany z dzisiejszych obrad: 

Za było 11 głosów, przeciw 3, wstrzymujące 1.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że na obecnej sesji są obecni wszyscy radni wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne. 

  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie porządku obrad z wyłączeniem punktu 9. 

Za było 12 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujące 0. 

 

Ad.4 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Radni podali trzech kandydatów: radną Edytę Żuchowską, radnych Mariana Kaźmierczaka i Piotra 

Sobańskiego. 

Kandydaci wyrazili zgodę.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. Nie było. 

Rada przyjęła jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad.5 - Sprawozdanie Wójta z pracy urzędu między sesjami. 

 
Wójt – wszystkie prace i  inwestycje zaplanowane na rok 2014 zostały wykonane. Aktualnie jest w toku 

inwestycja w Goślinowie -  budowa świetlicy wiejskiej. Wstawione są okna, drzwi jest wykonany dach, to 

co możliwe jest kontynuowane i w roku 2015 w zaplanowanym terminie zostanie zakończona. 

Następnie Wójt dodał, że jeśli są pytania to odpowie. 

Pytań z sali nie było. 

  

Ad.6 - Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy w okresie między sesjami. 
 

Przewodniczący Rady – powiedział, że na poprzedniej sesji gdy Radny Mariusz Nawrocki spytał o 

sprawozdanie miał kłopot jak się do tego ustosunkować, ale za chwilę po przedstawieniu sprawozdania 

wyjaśni z czego wynika problem. 

Jest to sprawozdanie od początku kadencji, a nie między sesjami.          

W okresie od początku nowej kadencji 2014-2018 r. odbyły się trzy sesje Rady Gminy w dniach 

01 grudnia 2014 r., 11 grudnia 2014 r.i 19 grudnia 2014 r. 

   Na sesji w dniu 01 grudnia 2014 r. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył 

zaświadczenia o wyborze Wójta i Radnych. Wójt i Radni złożyli ślubowanie. Następnie Rada 

wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady i 

podjęto uchwały w tych sprawach.  

W dniu 11 grudnia 2014 r. na II sesji  Rada powołała skład Komisji Rewizyjnej i wybrała jej 

Przewodniczącego, dokonano powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i 

wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady.  

Ustalono  również wynagrodzenie na Wójta Gminy Gniezno oraz diety dla Radnych. 

Kolejna sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 r. Przed sesją odbyły się posiedzenia wszystkich 

komisji na których omówiono projekty uchwał, które uzasadniały Pani Sekretarz Gminy Anna 

Pacholczyk i Pani Skarbnik Gabriela Cempel. 

 

Również w dniu 19 grudnia br. odbyły się konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

obszaru Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów „   

Następnie Przewodniczący Rady poinformował,że reprezentował Radę na uroczystościach związanych z 

przekazaniem Światełka Betlejemskiego oraz na spotkaniu z emerytami, rencistami i grupą Strażaków. 

 

Przewodniczący Rady  uzasadnił dlaczego też głosował nad wycofaniem punktu 9 z porządku obrad.. 
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Mianowicie §15 Statutu mówi, że Przewodniczący składa Radzie sprawozdanie z wykonywania swojej 

funkcji, natomiast w § 30 pkt.4 jest informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady powiedział, że dla niego sprawozdanie, a informacja to dwie różne sprawy, życie 

pisze różne rozwiązania w związku z tym takie elementy powinny być wyeliminowane ze Statutu i myśli ,że 

jeszcze Rada musi dać sobie  trochę czasu na zwrócenie uwagi na szczegóły i nie robić tego pochopnie.  

Następnie Przewodniczący Rady przytoczył definicję co to jest sprawozdanie – relacja z wydarzeń,opis tego 

co się przeżyło, głównym celem sprawozdania jest wierne i dokładne zrealizowanie faktów i wydarzeń 

których było się świadkiem lub w których się uczestniczyło. 

Natomiast informacja to są dane zebrane w postaci tekstu, liczb są to dane które po przedstawieniu 

zmniejszają stopień niewiedzy słuchacza oraz wnoszą do świadomości element nowości. 

Sprawozdanie nie jest tu właściwym określeniem, tym bardziej sprzeczność która jest między 

poszczególnymi paragrafami skłoniła go do szczegółowego śledzenia i przeczytania Statutu. 

Jest za wcześnie, aby podejmować skład Komisji - należy to przeanalizować, czy to jest właściwy moment. 

 

Ad.7 – Dyskusja 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami, kto z Państwa Radnych 

chciałby zabrać głos? 

Radny Marian Kaźmierczak – w związku z wyjaśnieniami Pana Przewodniczącego Rady który przytoczył 

definicję słownikową co do znaczenia słów sprawozdanie i informacja nie będzie już rozbieżności i w 

programie dzisiejszej sesji powinno się znaleźć słowo „ Informacja Przewodniczącego Rady o pracach w 

okresie między sesjami „ a nie sprawozdanie. 

Dalej Radny Kaźmierczak zapytał po co ten punkt znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji może 

należało poczekać  z umieszczaniem go. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że program na dzisiejszą sesję powstał wcześniej niż jego analiza 

sprawozdania w związku z tym uznał, że to jest jeszcze za wcześnie. 

 

Nikt nie zabrał więcej głosu w dyskusji. 

  

  

Ad. 8 – Podjęcie Uchwał  

  

Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014r.odczytano uchwałę. 

Pani Skarbnik Gabriela Cempel omówiła szczegółowo projekt uchwały – zmiana nie powoduje 

zmiany kwoty wydatków która pozostaje taka sama są to tylko przesunięcia między paragrafami i 

dotyczą porządkowania budżetu na koniec roku 2014r.Przesuwane są pieniądze, które pozostały na 

rozdziały, gdzie są w dalszym ciągu realizowane m.in.drogi, oświetlenie i świetlice.Ta zmiana nie 

wprowadza żadnych nowych zadań i nie powoduje zwiększenia ogólnej kwoty wydatków. 

Głosowanie uchwały: 15 głosów za. 

 

- odczytano treść projektu uchwały  Nr IV/   /2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

na 2015rok 

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski powiedział, że wstępnie został przyjęty program spotkań 

Rady  w poszczególnych miesiącach został w pewnym stopniu wymuszony przez czynności 

które trzeba wykonać i tak: sesja w styczniu – zatwierdzenie budżetu, sesja w czerwcu to 

absolutorium, koniec roku przeznaczony na ustalenie podatków. Sesje przewidziane są w dniach 

o które prosili radni i będą się odbywać o godzinie 15.00 , oprócz sesji wyjazdowej która będzie 

od godzin porannych. 

Pytań radnych nie było  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

      

- odczytano treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Gniezno na 2015r. 
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Pytań radnych nie było 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

- odczytano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy 

na 2015r. 

 

Pytań radnych nie było 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 – ten punkt wycofano z porządku obrad. 

  

Ad.10 i ad.11 - Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Pani Maria Brykczyńska złożyła pisemną interpelację do Wójta Gminy oraz do 

Przewodniczącego Rady do dokumentów w sprawie chodnika w Lubochni powiedziała, że do 

Powiatowego Zarządu Dróg żadne pismo z gminy w tej sprawie nie dotarło. 

Wójt odpowiadając na interpelację Radnej Brykczyńskiej powiedział, że chodzi o budowę 

chodnika w Lubochni  przy drodze powiatowej jest to zadanie Powiatowego Zarządu Dróg w 

związku z tym gmina nie może być inwestorem. Można tylko mobilizować o przystąpienie do 

realizacji tego zadania. 

Radna Pani Maria Brykczyńska powiedziała, że otrzymała od Wójta pismo w dniu 23 września 

informujące o tym,że gmina wystosuje prośbę do Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.   

Dalej Wójt powiedział, że na spotkaniach z dyrektorem Zarządu Dróg wielokrotnie rozmawiał  nie 

tylko o tym chodniku jest więcej potrzeb nie tylko w Lubochni przy drogach powiatowych,  

również nawierzchnie na drogach mają wiele do życzenia. Ten temat nie zawsze musi być 

kontynuowany pisemnie. 

   

 12.Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski  poinformował, że we wsi Mnichowo ma 

siedzibę i mieszka prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” .W dniu 29 

grudnia 2014r.Radny uczestniczył w Ratuszu Poznańskim w spotkaniu w sprawie uruchomienia 

strony internetowej nt.Powstańców Wielkopolskich. Poinformował, że od wczoraj taka strona 

istnieje www.powstńcy-wielkopolscy.pl. Jest tam lista ok. 23.500 nazwisk Powstańców 

uhonorowanych Medalem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Realizacja projektu nie była by możliwa bez wsparcia finansowego : Gminy Gniezno, miasta 

Kórnik, Gminy Poniec,Gminy Przemęt i Gminy Rawicz. 

Dzięki Stowarzyszeniu i współpracy powstała książka pt.” Zarys dziejów Mnichowa”. 

Jest również strona internetowa Mnichowo.pl która działa już kilka lat, jest tam wiele wydarzeń 

m.in.spotkanie opłatkowe dla emerytów, rencistów i strażaków w dniu 27 grudnia 2014r.na którym 

obecny był Pan Wójt Gminy, Pan Przewodniczący Rady Gminy. 

Nikt więcej nie zabrał głosu.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z sesją w sprawie budżetu w styczniu 

proponuje wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady w dniu 12 stycznia 2015r. o godz.15.00 

w  którym będą obecni Pan Wójt, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik.  

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w poprzednich kadencjach kiedy był 

radnym fundował co roku dla najlepszego gimnazjalisty Gminy Gniezno rower na zakończenie 

roku szkolnego. Chciałby to kontynuować w związku z tym Przewodniczący Rady poprosił 

Dyrektora ZEAS-u Pana Jarosława Wietrzyńskiego o zadziałanie  w tym kierunku. 

Przewodniczący Rady jeszcze raz zapytał,czy ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos? 

Nikt się nie zgłosił. 

 

13. Zakończenie obrad  IV sesji Rady Gminy.     

 

W związku w wyczerpaniem porządku obrad IV sesji Gminy Gniezno Przewodniczący Rady Piotr 

Łykowski  zamknął sesję o godzinie 13.40. i po przerwie zaprosił wszystkich zebranych na 

poczęstunek. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

Mirosława Szyda                    /-/ Piotr Łykowski 

 

 

    


