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Protokół Nr XLII/17 z obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 15 grudnia 2017 r. 

 

Godzina rozpoczęcia obrad 14.00 

 

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

Gminy Gabrielę Cempel.   

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 12 grudnia br. wpłynął wniosek Wójta o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 

sesji obecnych jest 15 Radnych, wobec tego podjęte uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

 

1/. Otwarcie XLII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5/.Przyjęcie protokołu z XLI sesji 

6/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a). zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.  

b/. zmiany WPF Gminy Gniezno 

c/.  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2018 rok 

d/. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2018 rok. 

e/. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2018 rok. 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/. Wolne wnioski i informacje. 

          10/. Zakończenie obrad XLII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Uwag do porządku obrad nie było. Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.  

  

 Ad 4 

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. 

Skład komisji Rada przyjęła jednogłośnie.  

 

Ad.5 

Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji tj. XLI jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.6 

- uchwała Nr XLII/289/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.  

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały. Pytań nie było. 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

- uchwała Nr XLII/288 2/2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 
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Pytań nie było. Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr XLII/290/2017 w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2018 rok 

Przewodniczący Rady uzasadnił podjęcie uchwały. Głosowanie uchwały : za 14 głosów, Radna Pani 

Agata Górna nie brała udziału w głosowaniu.  

- uchwała Nr XLII/ 291/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno 

na 2018 rok. 

Głosowanie uchwały : za 14 głosów, w głosowaniu nie brała udziału Radna Pani Agata Górna. 

- uchwała Nr XLII/292/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Gniezno na 2018 rok. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 i ad.8 

 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał o sprawę ulotki informacyjnej  dla mieszkańców gminy w sprawie 

odpadów komunalnych. 

Wójt – odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych, zgłosiła się tylko jedna firma, trzeba się 

dostosować do ceny, która wzrośnie o ok.4 zł. od każdego mieszkańca.  

 

Pan Radny Mariusz Nawrocki – jeśli opłata wzrośnie to od kiedy?. 

 

Pani Sekretarz – obecna cena będzie obowiązywała do I półrocza 2018r. 

 

Pan Radny Marian Kaźmierczak – urząd wysyła sporo upomnień w sprawie braku wpłat za odbiór 

odpadów komunalnych, ściągalność opłaty jest na poziomie 20%. 

 

Pani Radna Maria Brykczyńska – jak będzie wyglądał wywóz z terenu domków letniskowych na Kalinie? 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – Firma Urbis ma duży problem ale  ustalono, że śmieciarka będzie 

wywoziła odpady z tego terenu w soboty. 

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski – po wprowadzeniu ustawy o odpadach komunalnych zauważa 

się mniej worków ze śmieciami na poboczach dróg gminnych. 

 

Pani Radna Maria Brykczyńska – zakomunikowała, że rozmawiała z dzielnicowym i Panem Rafałem 

Skweresem w sprawie spalania odpadów w piecach domowych w jaki sposób można interweniować i 

prosiła, aby dzielnicowy omówił ten temat na sesji. 

Pan Radny Wojciech Wilkosz – czym firma Urbis uzasadnia cenę?   

 

Wójt – w związku ze zmianą ustawy wzrosła cena odbioru śmieci i Urząd Marszałkowski nałożył na 

Urbis wyższą opłatę za śmieci. 

 

Pani Sekretarz Anna Pacholczyk – Firma Urbis zaopatrzy mieszkańców w pojemniki na odpady 

bezpłatnie. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady poinformował Radę o piśmie  z dnia 27 listopada 2017r.od Wicemarszałka Sejmu 

RP Stanisława Tyszki które jest do wglądu w biurze Rady. 
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Ad.10 

 

Przewodniczący Rady Piotr Łykowski po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XLII sesję  nadzwyczajną 

Rady Gminy Gniezno.  

Obrady Sesji trwały od godziny14.00 -14.40  

 

Protokolant         Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                 /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół został przyjęty przez Radę bez uwag jednogłośnie na sesji w dniu 28 grudnia 2017r. 

Wszyscy Radni obecni na sesji.  


