
 1 

Protokół Nr LII /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 13 sierpnia 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia LII 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, Dyrektora GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego i osoby które przybyły na sesję.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. Nieobecna  Radna Wioletta Nawrocka.      

 

Ad.2 

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

nadzwyczajnej wraz z projektami uchwał.   

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

będą prawomocne. 

 

   Porządek obrad: 

1/. Otwarcie LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

2/.Przedstawienie porządku obrad 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad 

4/.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady  

5/.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

6/.Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a). zmiany uchwały budżetowej na 2018r.  

b).  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

7/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

9/.Wolne wnioski i informacje. 

           10/.Zakończenie obrad LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Brak wniosków do porządku obrad. Przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 

Protokół z obrad LI sesji Rady został przyjęty  bez poprawek jednogłośnie. 

Ad.5 

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.6 

 

- Uchwała Nr LII/354/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

Skarbnik Pani Barbara Kanoniczak uzasadniła szczegółowo podjęcie uchwały. 
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Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał, czy był drugi przetarg na drogę na osiedlu Relax? 

Wójt – tak był, ale nie był dużo tańszy jak poprzedni. Kwota z pierwszego przetargu to 1mln120 tys. zł. 

natomiast drugi przetarg to kwota 900 tys. Ustalono z prezydentem miasta, że gmina dopłaca do ustalonej 

wcześniej kwoty, czyli po 350 tys, jeszcze 150 tys. zł, natomiast miasto 120 tys. zł. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała o nagrodę jubileuszową oraz o usługi obce 300 tys. zł. z projektu 

uchwały. 

Skarbnik – jest to nagroda za 45 lat pracy, są to 4 pensje. Jeśli chodzi o usługi obce, to w tym rozdziale 

plan jest już wykonany i trzeba było dołożyć kwotę. 

Dalej Radna zauważyła, że kwota 150 tys. przeznaczona na dożynki powiatowe jest bardzo wysoka. 

Co się mieści w ramach tej kwoty. 

Wójt – w kwocie mieści się obsługa muzyczna, konsumpcja i występy artystyczne zespołów. Nie 

wiadomo, czy wystarczy pieniędzy ponieważ starostwo ma ustaloną kwotę 20 tys. zł.   

Radny Pan Mariusz Nawrocki – powiedział, że w uchwale budżetowej w rozdziale 75075 było zapisane  

160 tys. na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Na dożynki i promocję naszej gminy 

przeznaczono 87 tys. zł.,  czy coś z tego zostało? Jak długo będą trwały dożynki i jaka będzie skala.  

Wójt – w ubiegłym roku gmina nie organizowała dożynek. Te wydatki, które były w ubiegłym roku i te 

tegoroczne, by się skumulowały i jeszcze są oszczędności. Możemy w przyszłym roku nie robić dożynek i 

jakaś oszczędność będzie. Powiatowe dożynki co roku organizuje inna gmina. Gmina Gniezno dopiero raz 

organizowała  dożynki w kadencji 2002-2006 które odbyły się w Zdziechowie. Wszystkie gminy 

organizowały dożynki powiatowe dwa razy. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – kto zajmuje się organizacją dożynek powiatowych. 

Sekretarz – organizacją zajmuje się powiat. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – skoro nagle pojawiły się pieniądze to zapytał wójta, czy droga w 

Jankówku jest po przetargu i jest wykonawca ale nie ma umowy ma szanse w tym momencie na 

wykonanie. Chodzi o 1mln.200 tys. zł. 

Wójt – nie pojawiły się pieniądze. Te które były to już ich nie ma. 

Radny Pan M. Kaźmierczak zapytał, czy w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów nt. przedszkola 

prywatnego wójt zakupił projekt budynku przedszkola, który przedstawiał na sesji jakiś czas temu.  

Jeżeli tak, to znaczy, że możemy dokonywać różnych modyfikacji w zależności do naszych potrzeb. 

Wójt odpowiedział, że projekt jest zakupiony. 

 Głosowanie projektu uchwały: podjęta jednogłośnie. 

 - uchwała Nr L/338/2018 w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. 

Dyrektor GCUW Pan Jarosław Wietrzyński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski zapytał jaki był powód, że poprzednią uchwałę uchylił wojewoda. 

Dyrektor GCUW odpowiedział, że m.in. w poprzedniej uchwale była propozycja, że dodatek funkcyjny,  

że może wynosić do 40%  dla dyrektora, do 35% dla wicedyrektora. Wojewoda uznał, że należy 

precyzyjnie wyznaczyć widełki od – do. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

 Ad.7,8 i 9  

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Łykowski powiedział, że radni otrzymali kserokopię zaproszenia na 
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dożynki we wsi Mnichowo, które wpłynęło na jego ręce. Oryginał zaproszenia znajduje się w biurze 

Rady. 

 

Radny Pan Mariusz Nawrocki zapytał w imieniu mieszkańców o ścieżkę rowerową w kierunku Jankowa 

Dolnego? Dalej zapytał jakie środki firma otrzymała, jeżeli tak to w jakiej wysokości? 

 

Wójt – ścieżka była przygotowana do odbioru, przed terminem odbioru wykonano badania gruntu który 

był nawieziony. Okazało się, że na początku ścieżki grunt jest zbyt mało utwardzony. Wykonawca musi 

to naprawić i będzie ponowna komisja i badania, czy zagęszczenie gruntu jest odpowiednie i wówczas 

nastąpi odbiór ścieżki. Pieniądze były wypłacane w transzach i pozostało jeszcze 1mln.200 tys.zł. do 

zapłaty po zakończeniu i odbiorze pracy. 

Radna Pani Maria Brykczyńska zapytała jaki jest termin wykonania poprawek. 

Wójt – do 15-go września. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – czy było to konsultowane z marszałkiem województwa? 

Wójt – tak, był aneks do umowy. 

 
Radny Pan Marian Kaźmierczak – projektant nie wykonał tego, co było omawiane, była mowa o sześciu 

odpływach do wody, a wykonane są dwa. 

Wójt – projektant jest odpowiedzialny za wykonanie projektu. 

Radny Pan Bolesław Dziel – jaka jest gwarancja wykonania tej ścieżki? 

Wójt – gwarancja to 3 lata.       

 

 Ad.10 

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

Gminy Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 8.00 -8.40 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

Protokół został przyjęty przez Radę bez poprawek jednogłośnie na sesji w dniu 28.08 2018r.  

  


