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Protokół Nr XIV /2019 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu  3 września 2019r. 

    

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz.19.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Otwarcia XIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz 

Nawrocki, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Gminy Marię Suplicką, z-cę 

Wójta Pana Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych, Panią Hannę Wrzaskowską Kierownika 

Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji, Mecenasa Marcina Leśnego. 

  

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest zwołana na podstawie wniosku o zwołanie sesji Wójta z 

dnia  2 września 2019r. 

 

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy radni, wobec tego uchwały podjęte na 

sesji będą prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.       

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Gniezno. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.  

4.    Zamknięcie  sesji. 

 

Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Gniezno. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Wójt  Maria Suplicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Gniezno. 

Wniosek jest podyktowany podpisanym porozumieniem z panią Ewą Kaźmierską na mocy którego 

dokonało się rozwiązanie stosunku pracy z dniem 30 sierpnia br. Wobec powyższego niezbędne jest 

podjęcie uchwały. 

Mecenas pan Marcin Leśny powiedział jest to uchwała o skutku deklaratoryjnym dlatego, że z punktu 

widzenia pracowniczego stosunek pracy wygasł. Z uwagi, że mówimy o czynnościach administracyjno 

prawnych to niezbędnym jest, aby taką uchwałę o skutku deklaracyjnym podjąć. To jest stosunek pracy z 

powołania, są szczególne normy administracyjno prawne ponieważ jest to funkcja publiczna. Przepisy 

wymagają urzędowego potwierdzenia. 

Przewodniczący Rady zapytał jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały, to oznacza to, że nie może powołać 

nowego skarbnika? 

Mecenas – to jest uchwała deklaratoryjna, jeżeli rada nie podejmie tej uchwały, a podejmie następną to 

można mówić o nieistotnym naruszeniu prawa dlatego ,że skarbnika nie ma, ponieważ jego stosunek 

pracy wygasł. To chodzi o jasność sytuacji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął list od pani Ewy Kazimierskiej z prośbą o jego 

odczytanie na sesji Rady. List został przesłał wszystkim radnym i pani Wójt. Przewodniczący poprosił,   

aby go przeczytała wiceprzewodnicząca rady pani Kamila Butrymowicz. 

Pani Kamila Butrymowicz odczytała list. 

Przewodniczący Rady podziękował pani Ewie Kaźmierskiej za kilkumiesięczną pracę w urzędzie gminy. 

Pani Wójt – nawiązując do listu pani Ewy Kaźmierskiej zauważyła, że  pracowała ona przez 4 miesiące, 

przez ostatnie 2 miesiące przebywała na urlopie oraz na zwolnieniu lekarskim. Pani Wójt podziękowała za 

współpracę pani Ewie Kaźmierskiej. 
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Głosowanie uchwały Nr XIV/82/2019 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Gniezno 

„za” głosowało  15 radnych 

„przeciw” głosowało 0 radnych 

„wstrzymujące” głosowało 0 radnych 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.  

Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Gniezno i wnioskowała o 

powołanie na to stanowisko Pani Lidii Lebizon. 

Pani Wójt przedstawiła panią Lidię Lebizon, która jest wieloletnim pracownikiem samorządowym.  

Od 1 sierpnia 2019r. pracuje w urzędzie gminy jako inspektor. 

Pytań radnych nie było.  

Mecenas Marcin Leśny – wygasły wszystkie upoważnienia i jeśli rada dzisiaj nie podejmie uchwały, 

wówczas Pani Wójt będzie musiała złożyć kolejny wniosek wójta o podjęcie tej uchwały, ponieważ 

będzie groził paraliż finansowy. Trzeba jak najszybciej tą sytuację rozwiązać gdyż w przypadku nie 

podjęcia uchwały o powołaniu skarbnika stan gminy bez skarbnika oznacza zapaść finansowa dlatego, że 

nie będzie procesów płatniczych.    

Głosowanie uchwały Nr XIV/83/2019 w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno. 

„za” głosowało 6 radnych 

‘przeciw” głosowało 0 radnych 

„wstrzymało się” 9 radnych 

 

PUchwała została podjęta. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Gmina Gniezno ma nowego skarbnika panią Lidię Lebizon. 

Pani Wójt podziękowała i pogratulowała pani Lidii Lebizon. 

 

Ad.4 Zakończenie obrad XIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV sesję nadzwyczajną Rady 

Gminy Gniezno.  

 Obrady sesji trwały od godziny 19.00 – 19.45 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


