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Protokół Nr LV /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno w dniu 18 października 

2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia LV 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. Wszyscy Radni obecni na posiedzeniu.      

 

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 LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

2/.Przedstawienie porządku obrad. 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady.  

5/ Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6/.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2018 roku i    

     jej przyjęcie. 

7/.Podjęcie uchwały  w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 

b) zmiany WPF Gminy Gniezno 

c).skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Piekary, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno 

d).skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

e). skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

f).skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

g). skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych 

we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

h). skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych 

we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

i).skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Wełnica, przez jej właścicielkę na rzecz Gminy Gniezno 

j/.skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we 

wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno 
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8/. Informacja Przewodniczącego Rady nt. oświadczeń majątkowych Radnych. 

9/. Interpelacje  i zapytania Radnych 

          10/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

          11/.Wolne wnioski i informacje. 

          12/.Zakończenie obrad LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

Ad.3 

Brak wniosków do porządku obrad. Przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 

Protokół z obrad LIV sesji Rady został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy Radni są obecni na posiedzeniu wobec tego uchwały będą 

prawomocne. 

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 15 głosów.  

 

Ad.6 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze było omówione 

przez panią skarbnik na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Dalej zapytał czy są pytania w 

związku z tym.? Pytań nie było. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie. 

 

Ad.7 

 

- Uchwała Nr LV/372/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

Skarbnik pani Barbara Kanoniczak uzasadniła szczegółowo podjęcie uchwały.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr VL/373/2018 w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno 

Radny pan Mariusz Nawrocki zapytał Wójta  o jaką drogę chodzi w Lubochni za 1 mln.zł. 

Wójt – jest to droga w kierunku Wymysłowa, obecna droga okazała się prywatną drogą. Właściciel chciał 

bardzo duże odszkodowanie. Trochę dalej jest droga gminna i jak ją wykonamy wówczas nie będzie 

konieczności wykupu gruntu.   

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr VL/374/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno 

 Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV/375/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV/376/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV/377/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 
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Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV 378/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV/379/2018 w sprawie  skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

- uchwała Nr LV/ 380/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia  do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Wełnica, przez jej właścicielkę na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

- uchwała Nr LV/381/2018 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości położonych we wsi Wola Skorzęcka, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Ad.8 

Przewodniczący Rady poinformował, że w 4 złożonych oświadczeniach są nieścisłości i należy je 

uzupełnić. Z uwagi na RODO nie będzie wymieniał nazwisk. Pismo z Urzędu Skarbowego jest do wglądu 

w biurze Rady Gminy i każdy Radny może się dowiedzieć. 

Ad 9-10 

Interpelacji brak. 

Przewodniczący Rady poinformował, że chciałby ,aby na zakończenie kadencji odbyła się jeszcze jedna 

sesja podsumowująca. Będzie to prawdopodobnie w dniu 16 listopada br. 

Ad.11 

Brak. 

Ad.12  

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

Gminy Gniezno. Podziękował wszystkim za przybycie. 

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -14.45 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Piotr Łykowski 

 

  

  


