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Protokół Nr XXXII /2017 z obrad  Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 08 lutego 

2017r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Łykowski, który 

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

Włodzimierza Lemana, Panią Skarbnik Gminy Gabrielę Cempel, kierownik GOPS-u Pan Mariusz Jopa.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu. 

    

Ad.2 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/.Otwarcie XXXII 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 XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Wniosków  do porządku obrad nie było. 

Rada głosowała porządek obrad jednogłośnie. 

Ad.4 

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

Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Skład komisji Rada głosował jednogłośnie. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecni są wszyscy Radni wobec tego uchwała będzie 

prawomocna. 

Skarbnik poinformowała, że zaistniała podobna sytuacja jaka miała miejsce w Jankowie Dolnym z tym, że spaleniu 

uległo mieszkanie, a nie dom. W związku z tym kwota pomocy jest niższa i wynosi 10.000,00 zł.  

Nie ma możliwości zwiększenia budżetu  konieczne było przesunięcie środków między rozdziałami. 

Radny Marian Kaźmierczak poprosił o szczegółową informację co i gdzie się stało. 

 

Wójt – pożar miał miejsce w ubiegły czwartek, spaleniu uległo mieszkanie w domu wielorodzinnym w 

Zdziechowie. Jest niemożliwe, aby tam zamieszkać bo niezależnie od tego jak duży jest pożar to jak jest Straż 

Pożarna to się nic nie oszczędzi. Dlatego, że to jest mieszkanie, a nie dom kwota pomocy  jest niższa tj.10.000 

zł pomocy. Mieszkańcy nie mogą teraz tam mieszkać i są rozlokowani u rodziny w Zdziechowie która 

zainteresowała się sprawą. W innym przypadku gmina musiała by zorganizować mieszkanie zastępcze, którego 

nie posiada.  
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Radny Mariusz Nawrocki – czy nie można by zapisać w budżecie, aby na stałe zwiększyć określoną kwotę 

kryzysową dla GOPS-u, aby w takich przypadkach to regulować i nie było potrzeby zwoływania rady.  

 

Wójt – tak się zdarzyło teraz, że były dwa pożary jeden za drugim. Ale przez ostatnie lata  nie było takiej sytuacji. 

Nie jest to problem, aby radni przyjechali na ok. godzinę na sesję. 

 

Dalej Radny Mariusz Nawrocki – jest kwota zabezpieczona w budżecie na działania kryzysowe jest związana  

z obroną cywilną i bezpieczeństwem. 

Skarbnik – musi być ogłoszony stan klęski żywiołowej, aby można te środki uruchomić. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie uchwały Nr XXXII/216/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2017r.  

 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Więcej pytań nie było. 

 

Ad.6 

Brak 

 

Ad. 7 i 8 

Brak 

 

Ad.9 

     

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno. Podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Obrady sesji trwały od godziny 10.00 -10.07  
  

Protokolant           Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

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


