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Protokół Nr XXI / 16 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  12 kwietnia 2016 r. 

 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 09.00 

 

Ad.1 

 

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

Sobański, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Pana Wójt Gminy 

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

Gabrielę Cempel. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

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

niniejszego protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

Ad.2 

1. Otwarcie XXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2.Przedstawienie porządku obrad 

3.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

 - zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

            6. Interpelacje  i zapytania Radnych 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

8. Wolne wnioski i informacje. 

            9.Zakończenie obrad XXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Wniosków do porządku obrad nie było  

  

Rada przyjęła jednogłośnie porządek  obrad.   

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęte 

uchwały będą prawomocne.  
 

Ad 4 

 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Edytę Żuchowską, Mariana Kaźmierczaka  

i Pawła Jesiołowskiego, kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
 

Ad.5 

 

  - uchwała Nr XXI/144/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.Planowany jest przetarg na budowę sieci wodocviągowej we 

wsiach Kalina,Lubochnia i Osiniec.Zadanie nie było ujęte w załączniku zadań majątkowych. 
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Są złożone  wnioski o dofinansowanie środkami z UE zadań: wykonanie placu zabaw w Lubochni wraz z 

boiskiem i sprzętem do ćwiczeń oraz położenie kostki na placu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie 

Paczkowym.Zadań tych nie było w budżecie. 

Ponieważ wpływy ze sprzedaży mienia zrealizowano ponad plan a do sprzedaży przewidziano  następne 

działki zwiększa się plan w/w dochodów o kwotę  400.000,00 zł  

Zaktualizowano kwoty subwencji  i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów subwencja w części 

oświatowej została zmniejszona o 29.052,- zł natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od 

osób.fizycznych wzrosły  o 33.470,- zł   

Budżet po stronie wydatków i dochodów wzrasta o tą samą kwotę wobec tego nie powoduje to zmiany w 

przychodach i rozchodach, niedobór zostaje na tym samym poziomie. 

 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o sprawę malowania pomieszczeń w świetlicy w Piekarach   

Pani sekretarz Anna Pacholczyk – to jest sprawa bieżąca eksploatacyjna. 

Dalej pani sekretarz powiedziała wracając do wypowiedzi pani skarbnik, że wnioski zostały złożone w 

ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski „Wielkopolska Wieś Pięknieje „  

Ponieważ termin składania wniosków był bardzo krótki i była taka możliwość że jeżeli  te zadania nie 

były ujęte w budżecie to do 6 maja br. należy uzupełnić wnioski  o uchwałę budżetową w której już są te 

zadania ujęte. Zostało to wprowadzone.   

Jeśli te wnioski będą pozytywnie rozpatrzone to jest dofinansowanie 75%.      

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.6 i ad.7 

 

Brak interpelacji i odpowiedzi. 
 

Ad.8 
 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański zapytał Wójta o sprawę uroczystości w Zdziechowie wmurowania 

kamienia pod budowę Przedszkola. 

Wójt –rzadnej uroczystości nie będzie, jest wmurowanie Aktu Elekcyjnego, którego inicjatorem jest ksiądz 

Proboszcz ze Zdziechowy.Jest to dzień pracy więc każdy jest zajęty nikogo nie zapraszałem.Jeśli ktoś jest 

zainteresowany i chce uczestniczyć to zapraszam. 

   

 Ad.9 

  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXI sesję  

nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

 

Obrady Sesji trwały od godziny 9.00 -9.20.  
  

Protokolant       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Sobański 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez poprawek na sesji w dniu 16 maja 2016r.  


