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Protokół Nr XVIII /2019 z obrad  Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu  5 grudnia 2019r. 

    

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

Ad.1 

 

Otwarcia XVIII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 

powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Marię Suplicką, z-cę Wójta Pana Macieja 

Mądrego, Panie i Panów Radnych, pracowników urzędu gminy, mieszkańców gminy oraz 

przedstawicieli mediów.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 14 radnych, wobec tego uchwały 

podjęte na sesji będą prawomocne. Nieobecny radny Patryk Dobrzyński. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik do protokołu.       

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek 

Wójta Gminy Gniezno, który wpłynął w dniu 29 listopada br. i go odczytał. 

 

Ad.2  

1.  Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.  

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a).zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r. 

c). ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok   od 

nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

d).zmiany uchwały  Nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

e).wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 

4. Interpelacje i zapytania Radnych. 

5. Wolne wnioski i informacje. 

6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.  

Przewodniczący Rady poinformował również, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady są 

transmitowane w internecie. Nagrania z obrad są dostępne na stronie BIP. 

 

Pani Wójt zgłosiła zmianę do porządku obrad poprzez wprowadzenie dwóch projektów uchwał: 

- zmiany uchwały  Nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

- wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek dotyczący pkt. 3d 

Głosowanie : za głosowało 14 radnych, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Głosowanie drugiego wniosku dot. pkt 3e 

Głosowanie : za głosowało 14 radnych, przeciw 0,wstrzymujące 0 

Radni otrzymali nowy porządek obrad wraz z dwoma uchwałami wprowadzonymi. 
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Ad.3 

 

Skarbnik omówiła projekt uchwały – wnoszę o zmianę do uchwały budżetowej na 2019r. 

Przewodniczący Rady – w dniu wczorajszym na posiedzeniach o godz.12 komisji Finansów i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego oraz komisji Oświaty Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej omówiona była 

zmiana do budżetu wraz z autopoprawką. A dzisiaj pojawiło się coś nowego? 

Pani skarbnik – wczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej o godz.14 pojawił się wniosek i będzie 

głosowana druga autopoprawka. 

Pani Wójt - na komisjach o godz.12 ta autopoprawka nie była poddana opiniowaniu. 

Radca prawna – jeśli radni omówili na komisjach pierwszą autopoprawkę to można obecnie omówić tylko 

drugą autopoprawkę. 

Radny Marian Kaźmierczak – czy rada będzie głosowała projekt uchwały z autopoprawkami? 

Pani mecenas – będzie jedno głosowanie łączne całości.  

Pani skarbnik omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  

- I autopoprawka dotyczy wprowadzenia kwoty 113 799 zł. w związku z pismem Ministra Finansów 

zwiększony plan subwencji ogólnej na dofinansowanie publicznych szkół. 

- II autopoprawka dotyczy zmiany załącznika nr 2 i 3 do projektu uchwały w zakresie :pierwotnie było 

zmniejsza się wydatki na budowę remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym w kwocie  56 tys. po 

autopoprawce kwota wynosi 33.860 zł. do kwoty 22.140 zł. Zmian dokonano w wydatkach i w załączniku 

majątkowym. 

Pani Wójt – wnioskodawcą korekty budżetu druga autopoprawka nie jest inicjatywą Wójta, jest to wynik 

ustaleń na komisji rewizyjnej w trakcie której radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska oczekiwała takiej 

poprawki. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – nie występowałam jako radna, tylko jako szefowa Klubu i 

jest to inicjatywa Klubu Radnych Niezależnych - propozycja była taka, że do propozycji zmiany 

budżetowej w pozycji budowa strażnicy w Strzyżewie Smykowym z kwoty 56 tys. było 

0,wnioskowaliśmy, że się z tym nie zgadzamy. Chcemy, aby była kwota 22.140 zł. która jest właściwa do 

wykonania projektu na wykonanie projektu remizy. Powiedziałam, że jako Klub możemy złożyć taką 

zmianę, ale ponieważ jest miesiąc grudzień  zaproponowałam, aby pani skarbnik zasugerowała jeżeli 

jednak kwota 56 rys. nie będzie pomniejszona o 56tys. a  o kwotę 33 tys. to dałam wolną rękę pani Wójt i 

pani skarbnik, aby same zdecydowały z których pozycji umniejszona będzie kwota wcześniej 

zadeklarowana. Takie było nasze wspólne stanowisko na komisji rewizyjnej, że tak się stanie. Radna 

poprosiła, aby pani skarbnik wskazała w którym miejscu jest zmiana. 

 

Radny Jakub Fryza – celem Klubu Radnych Niezależnych jest to, aby w tym roku zlecić wykonanie 

projekty strażnicy. Na spotkaniu roboczym ok. miesiąca wcześniej rada rozmawiała na temat strażnicy i 

podjęto pewne działania, pani Wójt była obecna, podjęto pewne decyzje, co dalej będziemy robić i w jaki 

sposób, teraz to zmieniamy. 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – spotkanie miało charakter nieformalny nie było wiążące.  

Wiążąca w sprawie budowy strażnicy natomiast była sesja nadzwyczajna w sierpniu zwołana na wniosek 

kilku radnych była przegłosowana decyzja rady, aby do końca roku przeprojektować projekt remizy. Jest 

miesiąc grudzień, we wrześniu pojawiły się projekty w kilku wariantach przygotowane przez panią 

projektant, od tego czasu nic się nie wydarzyło. W związku z tym, że kwotę zmniejsza się do zera dlatego 

wnioskowaliśmy, aby do końca grudnia tej kwoty nie zmieniać do zera i wykonać dokumentację do końca 

grudnia br. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – na spotkaniu w sprawie strażnicy radni częściowo zostali wprowadzeni w 

błąd przez radnego Ryszarda Majewskiego w sprawie stropu w budynku remizy. 
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Pani Wójt – spotkanie miało charakter nieformalny, ale było odpowiedzią na życzenia rady, aby spotykać 

się i informować jakie zadania są realizowane i planowane. Spotkanie odbyło się w dniu  4 listopada br. 

obecni radni wspólnie uznaliśmy, że w nowym projekcie budżetu na 2020 rok wpisujemy zadanie budowa 

garaży z łazienkami dla OSP Strzyżewo Smykowe i wpisujemy kwotę 500 tys. zł.  

Pani Wójt - odnosząc się do wypowiedzi radnej Kamili Butrymowicz to właśnie na tym nieformalnym 

spotkaniu omawialiśmy informację którą przesłała pani projektant, gdzie jest napisane, że dach jest w 

złym stanie. Jednym z argumentów, aby budować garaż z łącznikiem jest obawa, złego stanu technicznego 

budynku co wiąże się z dodatkowymi środkami. 

 

Radny Jakub Fryza – kto stwierdził, że radny Ryszard Majewski wprowadził w błąd radę wówczas, kto 

wypowiedział się jako specjalista w tym zakresie, czy to jest wymysł. Jestem za tym, aby wypowiedzieli 

się radni, którzy byli na spotkaniu, ponieważ każdy radny zgodził się na tą propozycję, aby pani wójt  w 

planie finansowym na przyszły rok dokonała takich zmian w sprawie strażnicy, które zostały ustalone na 

tym spotkaniu. Kto podjął decyzję, może jest tutaj błąd. 

Radna Kamila Butrymowicz – we wsi Strzyżewo Smykowe jest firma, która wykonuje dachy i osoba tam 

pracująca stwierdziła, że przełożenie dachu nie będzie dużym problemem. 

Radny Jakub Fryza – ale oględzin dachu nie przeprowadził to są jego domniemania. Jeśli rada podejmuje 

jakąś decyzję to nie należy jej zmieniać. Decyzja większości radnych jest wiążąca.   

 

Radny Marian Kaźmierczak – pan Budzyński wykonał ekspertyzę dachu w czasie jego przekładania w 

poprzedniej kadencji. Na spotkaniu ustalono, że ma być zaplanowany1 mln. zł. na budowę strażnicy. 

W ocenie pani projektant koszt budowy strażnicy powinien zamknąć się w kwocie 800 tys. zł. 

O takiej kwocie rada rozmawiała, natomiast w projekcie budżetu jest zaplanowane 500 tys. zł. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – zgadzam się z radnym Jakubem Fryzom, że jeśli podjęto 

jakieś decyzje to trzeba się tego trzymać w 100%. Radna powróciła do sesji w sierpniu br. gdzie na 14 

radnych obecnych wszyscy byli za wnioskiem Klubu Radnych Niezależnych, co do pewnych  propozycji,  

jak należy temat strażnicy zakończyć. Temat ciągnie się cały rok. Spotkanie w październiku br. dotyczyło 

tylko remizy w Strzyżewie Smykowym na którym był obecny komendant gminny OSP, który potwierdził  

trzy stanowiskowy garaż. Na kolejnym spotkaniu w listopadzie pani wójt przedstawiła swoje propozycje 

ujęcia kwot w roku 2020. Klub Radnych Niezależnych ma inne stanowisko. 

Radna zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 

Następnie radna zapytała panią skarbnik o zwrot kwoty 22.140 tys. zł. w projekcie uchwały budżetowej.  

 

Radna Iwona Modrzejewska – na spotkaniu rady o którym mowa pamiętam została przegłosowana kwota 

pół miliona zł. w związku z tym, że projekt z łącznikiem jest to projekt do którego się rada skłania i ta 

kwota wystarczy na budowę garażu, ale nie padło stwierdzenie,  2 czy 3 stanowiska. 

W związku z tym taka kwota została zaproponowana jako wystarczająca  Gdyby przeszedł projekt „C’ to 

wiadomo, że taka kwota czyli pół miliona by nie wystarczyła. 

 

Radny Jakub Fryza – czy pani projektant jest w stanie do końca roku wykonać projekt i chciałbym 

usłyszeć od pani projektant jak to widzi, chciałbym zobaczyć wycenę pracy. Aby się nie okazało, że pani 

projektant nie zdąży wykonać projektu i pieniądze przepadną. 

 

Głosowanie wniosku formalnego radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej: 

Za 9 głosów, wstrzymujące 4 głosy, przeciw 0 głosów.   

 

Pani skarbnik odpowiadając radnej Agnieszce Rzempale-Chmielewskiej wskazała zał.nr 2 str.4,rozdział 

92109, §.4300 – uchwały o zmianach w budżecie. 

 

Pani skarbnik omówiła cały projekt uchwały o zmianach w budżecie. 

 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał o przesunięcia budżetowe dotyczące funduszu nagród? 

Skarbnik – będzie pismo po korekcie budżetu. 

Głosowanie projektu uchwały z dwoma autopoprawkami : 
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„za” 13 głosów, przeciw O, wstrzymujące. 

 

Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie  WPF po dwóch autopoprawkach.  

 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała dlaczego projekt żłobka jest rozdzielony na dwa lata czyli na 2020 i 

2021. 

Skarbnik – to są dwa różne projekty. Pierwszy projekt jest już w tym roku umieszczony jest to 

dostosowane do WPF. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy dzisiejszy projekt z autopoprawką różni się zmianą odnośnie  straży 

pożarnej. 

Skarbnik – zmieniła się nazwa zadania. 

 

Radna Maria Brykczyńska zapytała, w którym miejscu jest zmiana o której powiedziała skarbnik? 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - cio minutową przerwę. 

 

Po przerwie. 

Skarbnik poinformowała, że uzupełniła załącznik nr 2 do WPF w punkcie 13215” Budowa strażnicy w 

Strzyżewie Smykowym projekt wariant C bez łącznika kwota limitu  22.140 zł. 

  

Głosowanie uchwały nr XVIII/118/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2019r. z autopoprawkami.  

 

„za” 13 głosów, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu, 1 radny nieobecny.  

 

- uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Kierownik Referaty pan Andrzej Trzciński uzasadnił podjęcie uchwały. 

 

Głosowanie uchwały z autopoprawką: 

„za” 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0 

 

- uchwała Nr XVIII/ 120/2019 w sprawie zmiany uchwały  Nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 

2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

Kierownik Referaty pan Andrzej Trzciński uzasadnił podjęcie uchwały. 

Głosowanie uchwały z autopoprawką: 

„za” 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0 

- uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w 

podatku od nieruchomości. 

Kierownik Referaty pan Andrzej Trzciński uzasadnił podjęcie uchwały. Poprzednia uchwała została 

uchylona i jest konieczność podjęcia nowej uchwały. 

Pytań brak. 

„za” 14 głosów, przeciw 0, wstrzymujące 0 

 

Ad.4  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację radnej Marii 

Brykczyńskiej. 

 

Ad.5 
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Radny Bolesław Dziel – aby rozwiać wątpliwości co do budowy remizy to byłem na oględzinach i 

stwierdzam, że strop jest wytrzymały nie będzie dachu który jest obecnie tylko płaski. Wiemy już, że 

będzie wariant C i będzie to ładnie wyglądało. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – radny Jakub Fryza zadał pytanie w sprawie budowy strażnicy 

czy jest pewna wiedza, że pani projektant zdąży do końca roku wykonać projekt. Jako Klub Radnych 

Niezależnych wczoraj zgłaszając uwagę do korekty budżetu, aby zostawić kwotę na projekt w tym roku 

zanim wniosek się pojawił zapytaliśmy panią projektant, czy zdąży wykonać projekt do końca roku. 

Odpowiedź była taka, że jest to realne do końca grudnia, ale pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki 

otrzyma po sesji zlecenie na wykonanie dokumentacji. 

 

Radna Wioletta Nawrocka zapytała Wójta, co się stało z przetargiem na Winiary Wieś, co dalej 

będziemy robić z funduszem sołeckim, aby te pieniądze nie przepadły? Proszę o wpisanie wypowiedzi 

do protokołu. 

 

Z-ca Wójta – przetarg odbył się najlepsza oferta wynosiła ok.580 tys. zł. Natomiast na to zadanie 

mieliśmy zabezpieczone 350 tys. zł. Nie mogliśmy pozytywnie zakończyć przetargu.  

Kwota 31 tys. która jest zapisana w funduszu sołeckim z tego zostanie zrealizowany projekt.  

 

Radna Wioletta Nawrocka – czy projektant zdąży wykonać ten projekt do końca roku? 

Z-ca Wójta – trudno mi powiedzieć, zorientuję się i dam pani informację w ciągu 7 dni na piśmie. 

Radny Jakub Fryza – wracając do wypowiedzi radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej –czyli 

rozumiem, że były prowadzone rozmowy, jakieś spotkanie poza pracownikami urzędu i niektórymi 

radnymi z panią która zajmuje się projektowaniem dla urzędu gminy? Jest to pytanie do osoby, która to 

powiedziała.Radna  Agnieszka Rzempała-Chmielewska – chcę uspokoić pana radnego żadne spotkania się 

nie toczyły z panią projektant, był tylko i wyłącznie telefon z zapytaniem, czy jest to realne do wykonania. 

My pani projektant nie wybieraliśmy, została zaproszona już wcześniej przez wójta gminy. Jako rada, 

która podjęła  pewne decyzje w sierpniu miała prawo zapytać, czy jest to realne wykonać coś nad czym 

będziemy procedować. Uważam, że jako rada  zachowaliśmy się odpowiedzialnie, że nie wprowadziliśmy 

poprawki do uchwały nie sprawdzając tego, czy jest to realne do wykonania. 

Pani Wójt –  zapytała radną Agnieszkę Rzepmałę-Chmielewską  wobec tego, że mamy przygotować 

zlecenie na wykonanie projektu termin realizacji umowy, czy może pani określić skoro państwo 

ustalaliście z projektantem to oczekiwanie jest, że będzie to do końca grudnia, tak?   

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – chcę wyjaśnić, że my niczego z projektantem nie 

uzgadnialiśmy. Pytaliśmy tylko, czy w przypadku podjęcia teraz zmiany na sesji jest realne wykonanie 

projektu do końca grudnia 2019r. Pani projektant zapewniła nas, że tak jest to możliwe do wykonania. Nie 

uzgadnialiśmy żadnych szczegółów dotyczących wyceny.  

Radny Jakub Fryza – cały czas niestety obawy są uzasadnione, rozumiem, że nie ma nagrania z tej 

rozmowy, odbyła się jakaś rozmowa, ta pani nie jest tutaj dzisiaj obecna i nie jest w stanie tego 

potwierdzić. Skąd mam wiedzieć, że nie było nic więcej mówione np. jakiś wpływów na tą panią w tym 

zakresie. Zawodowo niestety mam do czynienia z pewnego rodzaju sprawami podobnymi i innymi. 

Z tego tytułu również  nie podejmowałem się głosowania w dniu dzisiejszym. 

Pani Wójt – zapytała radną Agnieszkę Rzempałę-Chmielewską, kto toczył rozmowy z panią projektant i 

może potwierdzić, że taka deklaracja wykonania projektu jest realna? 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w imieniu Klubu Radnych Niezależnych rozmawiała radna 

Kamila Butrymowicz. 

Radna Kamila Butrymowicz – tak, wykonałam dzisiaj  telefon do pani projektant o godz.12.46 i 

stwierdzam, że nigdy wcześniej się z tą panią nie kontaktowałam. Wykonałam tylko dzisiaj telefon z 

zapytaniem, jednoznacznym, czy jeżeli uda nam się zabezpieczyć środki na projekt, czy jest w stanie  

mimo realizacji żłobka wykonać ten projekt w terminie. Pani projektant została zaproszona na spotkanie i 

jednoznacznie dało to do zrozumienia, że pani projektant będzie wykonywać projekt remizy. 
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Pani Wójt – państwo twierdzili wczoraj na komisji rewizyjnej, że takie rozmowy toczyły się wcześniej. 

Przewodniczący Rady –skoro od sierpnia toczy się sprawa strażnicy i już wszystko zostało podjęte to nie 

dopatruję się znamion przestępstwa. Zaprojektujmy, ogłośmy przetarg i wybudujmy strażnicę i ją 

otwórzmy. Proponuję finalizować. 

Radny Marian Kaźmierczak – zgłaszam wniosek formalny o zamknięciu tej dyskusji. 

Radny Jakub Fryza – rozumiem, że wczoraj między godz.13-15 na posiedzeniu komisji oświaty, 

budżetowej i finansów zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ponieważ było powiedziane, pani Wójt pytała, że 

to może być niemożliwe do wykonania. Jest tutaj poważna nieścisłość. 

Radna Kamila Butrymowicz – pani projektant nie jest anonimowa, wszyscy ją znamy. Osoby ze 

Strzyżewa Smykowego kontaktowały się, jak ten projekt ma wyglądać. Strażacy za poprzedniego wójta 

kontaktowali się z tym projektantem, co ma być w remizie jak ma wyglądać projekt. Strażacy dostarczyli 

informacje nam, jako radnym, że projektant jest w stanie wykonać projekt do końca grudnia 2019r. 

Dzisiaj specjalnie dzwoniłam przed sesją do pani projektant, aby się upewnić, czy mówili prawdę. 

Pani Wójt – odnosząc się do wypowiedzi radnej ponieważ byłam obecna na posiedzeniu komisji 

rewizyjnej i śmiem powiedzieć, że  przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych  Agnieszka Rzempała-

Chmielewska wprowadziła nas w błąd ponieważ powiedziała, że jesteście państwo po rozmowach z 

projektantem. 

Głosowanie wniosku radnego Mariana Kaźmierczaka:  

„za” 9,przeciw 4,wstrzymujący 1głos.  

Przewodniczący Rady  stwierdził, że zamyka dyskusję w temacie budowa strażnicy w Strzyżewie 

Smykowym. 

Radna Wioletta  Nawrocka – na ostatniej sesji prosiłam o informację, co urząd gminy zrobił w sprawie 

skrzyżowania niedaleko Castoramy i stacji benzynowej Lotos, żadnej informacji do tej pory nie 

otrzymałam. 

Z-ca Wójta – jesteśmy jeszcze w terminie. 

Pani Wójt – otrzyma pani odpowiedź w formie pisemnej w przyjętym ustawowo terminie. 

Ad.6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję nadzwyczajną Rady 

Gminy Gniezno.  

 Obrady sesji trwały od godziny  13.00 – 14.35  

 

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

 

  


