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Protokół Nr XXXI / 17 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu  02 lutego 2017r. 

 

Ad.1 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00 

 

Otwarcia XXXI 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 Skarbnik Gminy Panią Gabrielę Cempel, kierownika GOPS-u 

Pana Mariusza Jopę.  

Nieobecni na posiedzeniu Radny Piotr Łykowski i Radna Edyta Żuchowska. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

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

wraz z porządkiem obrad. 

 

Ad.2 

 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/.Otwarcie XXXI 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: 

a). zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.  

6/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

7/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

8/. Wolne nioski i informacje. 

9/. Zakończenie obrad XXXI 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: Wiolettę Nawrocką, Pawła Jesiołowskiego i  

Mariana Kaźmierczaka. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Radni przyjęli jednogłośnie.  
 

Ad.5 

 

Odczytano treść projektu uchwały  Nr XXXI/215/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały. Konieczna jest pomoc mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku  

pożaru domu. Środki w wysokości 20 tys.zł. zostaną wypłacone przez  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał kierownika GOPS-u i poprosił o wyjaśnienie, czy to ma być pożyczka 

czy pomoc finansowa. 
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Kierownik Mariusz Jopa – to jest pomoc w formie zasiłku celowego zwrotnego, zasadę zwrotu reguluje 

uchwała Rady Gminy która dokładnie określa warunki  spłaty tj. w zależności od dochodów. W tym 

przypadku mieszkańcy będą musieli zwrócić 80% przyznanej pomocy. Wójt wyraził zgodę na spłatę w 40 

miesięcznych ratach po 400 zł.każda. Spłata rozpocznie się od stycznia 2018roku.  

Radny Marian Kaźmierczak – pożar zniszczył bardzo dużą część budynku mieszkalnego w Jankowie 

Dolnym, czy Wójt może częściowo umorzyć spłatę pomocy. 

Wójt – na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że jak będzie termin spłaty tj. od przyszłego roku to 

mieszkańcy poszkodowani mogą zwrócić się z wnioskiem o ewentualne umorzenie. 

Więcej pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 
 Ad.6 i ad.7 

Nie było interpelacji i odpowiedzi. 

 

Ad.8 

Wójt – w takich przykrych sytuacjach niejednokrotnie zwracał się do radnych i sołtysów w sprawie ubezpieczenia 

majątków przez mieszkańców, ale trudno kogoś do tego zmusić. Kwota 20 tys .pomocy poprawi sytuację 

poszkodowanych mieszkańców, ale w przypadku ubezpieczenia budynku byłaby to większa kwota. 

Podobne sytuacje zdarzają się co roku.  

Radna Maria Brykczyńska poruszyła sprawę wniosku złożonego do Wójta o wykonanie oświetlenie w Lubochni 

osiedle Modrze. 

 

Wójt – na rok 2017 trzeba zrobić oświetlenie na które jest już wykonana dokumentacja trzeba to realizować w 

pierwszej kolejności z uwagi na to, że przepadnie pozwolenie na budowę. Jeżeli na tym terenie istnieje linia 

napowietrzna to jest inna sytuacja, ale jeśli jej nie ma to trzeba budować od początku i wówczas  koszty są dużo 

wyższe. 

Na pewno to będzie realizowane. Sukcesywnie wszystkie wnioski o oświetlenie są realizowane. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański poinformował, że wczoraj odbył się przetarg na budowę hali sportowej 

w Zdziechowie.  

Ad.9 

  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Sobański po wyczerpaniu porządku obrad podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny 10.00 -10.45.  

 
  

Protokolant       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Sobański 

 

 Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez uwag na sesji w dniu 27 lutego 2017r. 


