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Protokół Nr LIII /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 28 sierpnia 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia LIII 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 Włodzimierza Lemana, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnik Panią Barbarę 

Kanoniczak, pracowników urzędu: kier.GOPS-u Pana Mariusza Jopę i Marka Szulczewskiego.    

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.      

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady poinformował Radę, że wpłynął wniosek od Wójta o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej wraz z projektami uchwał.   

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 15 Radnych wobec tego podjęte uchwały 

będą prawomocne. 

 

   Porządek obrad: 

 

1/.Otwarcie LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady  

5/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6/.Podjęcie uchwały  w sprawie: 

a). przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie 

gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  

b). ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy  

Gniezno 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/.Wolne wnioski i informacje. 

         10/.Zakończenie obrad LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Ad.3 

Brak wniosków do porządku obrad. Przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 

Protokół z obrad LII sesji Rady został przyjęty bez poprawek jednogłośnie. 

Ad.5 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną Panią Edytę Żuchowską, 

Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka i Radnego Pana Piotra Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Głosowanie składu  komisji : za 15 głosów.  

 

Ad.6 

- Uchwała Nr LIII/356/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków  na terenie gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu  
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Pan Marek Szulczewski uzasadnił podjęcie uchwały. W związku ze zmianą ustawy zaistniała konieczność  

podjęcia takiej uchwały. Każda gmina musi uchwalić nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Jest to projekt, który będzie przekazany do zaopiniowania do Przedsiębiorstwa Wody Polskie, 

jeśli będzie pozytywna opinia wówczas uchwałą rady będzie zatwierdzony ten regulamin na terenie gminy 

Gniezno. 

Radny Mariusz Nawrocki zapytał, czy coś szczególnego się zmienia? 

Pan Marek Szulczewski – z istotnych zmian jest to, że na mocy międzygminnego porozumienia wcześniej 

stawki za wodę ustalał przewodnik wiodący czyli miasto Gniezno. Obecnie stawki są zatwierdzane przez 

Przedsiębiorstwo Wody Polskie na okres 3 lat. 

Przewodniczący Rady – jest to wymóg ustawowy i procedura musi być zachowana. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

  - uchwała Nr LIII/357/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Gniezno. 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk uzasadniła podjęcie uchwały. Poinformowała, że jest to kolejny wymóg 

ustawowy, który zobligował nas do zmiany obowiązującej uchwały. W poprzedniej uchwale określona 

była liczba łącznie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Obecnie jest podział na sklepy i 

gastronomię. Zwiększono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Jeśli chodzi o usytuowanie  

to zmniejszono odległość było 30 metrów, a obecnie jest 20m. Następnie Pani Sekretarz podała dane 

statystyczne sprzedaży alkoholu w sklepach położonych na terenie gminy Gniezno w roku 2015 i 2017r. 

Z danych wynika, że spożycie alkoholu wzrasta. 

Do tej pory było 36 punktów sprzedaży w tym sklepów było 19, a 17punktów to gastronomia. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki pozostaje pytanie, czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości ma sens i czy 

działa. Ustawa nie działa, ponieważ wg danych alkoholu coraz więcej się spożywa albo są coraz droższe. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała, czy jeżeli ktoś chciałby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu 

to nie ma problemu. 

Pani Sekretarz – nie ma problemu. 

Przewodniczący Rady – zauważył, że w wielu sklepach pojawiają się piwa rzemieślnicze, które są dużo 

droższe od piwa klasycznego.    

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

Ad.7,8 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała do kiedy należy złożyć oświadczenia majątkowe na koniec 

kadencji? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że do dnia 16 września, nie dołącza się PIT-ów, stan majątkowy na 

dzień składania oświadczenia. 

  

Ad.9   

Brak wniosków. 

Ad.10 

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LIII sesję nadzwyczajną Rady 

Gminy Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 8.00 -8.25 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

  

  


