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Protokół Nr L /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 19 czerwca 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia L 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 i osoby które przybyły na sesję.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny Radny Paweł Jesiołowski.      

Ad.2 

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

nadzwyczajnej wraz z projektami uchwał. Głównie sesja została zwołana w związku z pismem które 

wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi 

wyborcze. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 14 Radnych wobec tego podjęte uchwały 

będą prawomocne. 

 

   Porządek obrad: 

 

1/.Otwarcie L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

5/.Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a). wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej 

Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

b).zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno  

6/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

7/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

8/. Wolne wnioski i informacje. 

            9/.Zakończenie obrad L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Brak wniosków i pytań Radnych do porządku obrad. Przyjęty jednogłośnie. 

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. 

Głosowanie składu  komisji : za 14 głosów.  

Ad. 5 

Uchwała Nr L/337/2018 w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin: 

Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego  

Przewodniczący Rady uzasadnił podjęcie uchwały. Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr L/338/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gniezno  

Pani Sekretarz uzasadniła podjęcie uchwały. Firma INEA będzie rozprowadzała sieć teleinformatyczną 

m.in. na terenie gminy Gniezno. W dotychczasowej uchwale nie było takiego punktu obecnie dodano  w 

załączniku do uchwały nowy punkt „8” – opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – 

sieci teletechnicznej wraz z przyłączami. Nic innego nie zmieniono. Stawkę tą można zmienić. Sieci 

będzie bardzo dużo na terenie gminy.  

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy firma będzie wykonywała całą nową infrastrukturę i czy będą 

nowe skrzynki?  

Pani Sekretarz – będą nowe skrzynki tam gdzie do tej pory nie było. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy wiadomo jakie obszary będzie sieć obejmować?  

Pani Sekretarz -  na następnej sesji będzie przygotowana mapa.   

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 Ad.6 

 Brak interpelacji i zapytań. 

Ad.7 

Brak odpowiedzi.  

Ad.8 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski zapoznał Radę z pismem od NSZZ Solidarność w sprawie 

zmian w regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom, które skierował pod obrady Komisji Oświaty. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, czy jest możliwość, że projekt uchwały może trafić na najbliższą 

sesję. 

Przewodniczący Rady – uchwałę na sesję wprowadzają radni. 

Pani Sekretarz – może być zwołana sesja nadzwyczajna w sierpniu. 

Przewodniczący Rady - jeśli będzie przygotowana uchwała to można zwołać sesję nadzwyczajną. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy na następnej sesji będzie uchwała o funduszu pożyczkowym? 

Pani Sekretarz – uchwała może być przygotowana, ale Rada musi się zapoznać ze sprawą i nie wiadomo 

jak Rada się do tej sprawy ustosunkuje. 

Przewodniczący Rady – jest to nowy temat, i Rada powinna mieć przekazane szczegółowe informacje na 

ten temat. 

Pani Skarbnik powiedziała, że w tym roku nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. 

Radna Maria Brykczyńska – ten projekt dotyczy roku 2019, chodzi o to, aby podjąć uchwałę w tym roku. 

Ad.9 

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

Gminy Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 15.00 -15.20 
  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

Protokół przyjęto bez uwag jednogłośnie na sesji w dniu 25 czerwca 2018r. 

  

  


