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Protokół Nr I /2018 z obrad  Sesji  Rady Gminy Gniezno  w dniu 23 listopada 2018r. 

 

Ad.1 

 

Obrady I inauguracyjnej sesji rozpoczęto w dniu 23 listopada 2018r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu 

Gminy przy ul. Reymonta 9-11.  

 

Prowadzący obrady, najstarszy wiekiem obecny na sesji, radny Pan Bolesław Dziel dokonał otwarcia 

I inauguracyjnej sesji  8 kadencji nowo wybranej Rady Gminy Gniezno w wyborach samorządowych 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. 

Na wstępie Pan radny Bolesław Dziel powiedział, że przypadł mu zaszczyt prowadzenia I sesji nowo 

wybranej Rady.  

W dalszej części powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panie i Panów Radnych, Panią Wójt 

Gminy Marię Suplicką, Panią Sekretarz Gminy Annę Pacholczyk, Skarbnik Panią Barbarę Kanoniczak, 

Dyrektora GCUW Pana Jarosława Wietrzyńskiego, Kierownika GOPS-u Pana Mariusza Jopę i osoby 

które przybyły na sesję.   

   

Proponowany porządek obrad przez Komisarza Wyborczego w Koninie, który radni otrzymali wcześniej 

wraz z projektami uchwał: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym 

zaświadczeń o wyborze na radnego. 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gniezno, poprzedzone ewentualnym wręczeniem 

zaświadczeń o wyborze na Wójta Gminy Gniezno. 

4. Stwierdzenie quorum. 

5. Uchwalenie porządku obrad. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady: 

a). wybór komisji skrutacyjnej, 

b). zgłaszanie kandydatów, 

c). przeprowadzenie głosowania. 

      7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego. 

      8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady: 

 a). wybór komisji skrutacyjnej, 

 b) .zgłaszanie kandydatów, 

 c). przeprowadzenie głosowania. 

      9. Dyskusja – wolne wnioski. 

     10. Zamknięcie sesji.  

 

Dalej poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego. 

Następnie radny senior Pan Bolesław Dziel powitał nowo wybraną na Wójta Gminy Gniezno Panią Marię 

Suplicką, wszystkich nowo wybranych radnych i osoby biorące udział w obradach. 

Ad.2  

Radny senior Pan Bolesław Dziel poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie o 

wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Gminy Gniezno w wyborach samorządowych 

przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krystian Pietruszczak ze swojej strony pogratulował 

nowo wybranym radnym uzyskanego mandatu i życzył im owocnej pracy na rzecz Gminy Gniezno. 

Następnie wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na Radną/Radnego Gminy Gniezno. 
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Po rozdaniu zaświadczeń o wyborze na radnego radny senior Pan Bolesław Dziel stwierdził, że zgodnie z 

art.23a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają 

ślubowanie. 

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i 

wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” 

Poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Następnie radni składali ślubowanie. 

Ad.3 

Radny senior Pan Bolesław Dziel poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie 

Pana Krystiana Pietruszczaka o wręczenie Pani Mari Suplickiej  zaświadczenia o wyborze na Wójta 

Gminy Gniezno. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gnieźnie Pan Krystian Pietruszczak wręczył 

zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Gniezno Pani Marii Suplickiej pogratulował wygranej. 

Radny senior Pan Bolesław Dziel poprosił Panią Marię Suplicką o złożenie ślubowania wobec Rady 

Gminy zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie gminnym i poprosił wszystkich o powstanie. 

Pani Maria Suplicka wybrana w bezpośrednich wyborach w dniu 21 października 2018r. 

Wójtem Gminy Gniezno złożyła ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 

mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi 

dopomóż Bóg” 

Radny senior Pan Bolesław Dziel pogratulował Pani Wójt Marii Suplickiej i życzył samych sukcesów 

oraz zadowolenia z pełnienia tej funkcji, a nade wszystko wytrwałości w dążeniu do tych celów, które 

służą całemu społeczeństwu. Życzę , aby ten zaszczytny obowiązek przyniósł Pani spełnienie osobistych 

planów i przyczynił się do pomyślności naszej gminy. Radny senior wręczył bukiet kwiatów. 

Pani Wójt powitała serdecznie wszystkich obecnych na sali i podziękowała za przybycie. Jest to wyrazem 

wsparcia dla mnie i jednocześnie poparciem. Pozwólcie Państwo, że tą uroczystość rozpocznę od 

podziękowań. Na początku dziękuję odchodzącemu Wójtowi, Panu Włodzimierzowi Lemanowi za 

dotychczasową pracę w samorządzie, za wkład w rozwój gminy Gniezno. Kieruje gorące podziękowania 

do moich wyborców, którzy tak licznie w dniu 21 października 2018 roku oddali głos na mnie. Jest to dla 

mnie duży mandat zaufania. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie w kampanii wyborczej w 

mniejszym i większym stopniu. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy startowali w wyborach i 

zabiegali o uzyskanie mandatu, ale nie wszystkim udało się mandat zdobyć. Dziękuje im jednak za 

odwagę i wsparcie w trakcie kampanii wyborczej.  

Pani Wójt Maria Suplicka pogratulowała wszystkim osobom, które uzyskały mandat radnego gminy 

Gniezno, rada będzie pracować w tej kadencji w zmienionym składzie osobowym, a skład ten jest prawie 

zrównoważony bo jest połowa kobiet i prawie połowa mężczyzn. Dziś złożyłam ślubowanie, które 

zamierzam rzetelnie wypełniać, bo jest to praca dla mieszkańców gminy Gniezno. Inspiracją mojego 

programu były rozmowy z mieszkańcami i tak naprawdę to mieszkańcy zadecydowali, że ta gmina 

potrzebuje dziś zmian. Apeluję, żebyśmy wszyscy włączyli się w budowę lepszej przyszłości dla naszej 

małej Ojczyzny. W szczególności zwracam się do radnych , aby nasze wspólne działanie odbywało się 

ponad podziałami. Nie zapominajmy, że praca w samorządzie jest służbą dla mieszkańców i pamiętajmy, 

że interes mieszkańców jest nadrzędnym interesem względem naszych osobistych ambicji. Demokracja 

daję taką możliwość, że potencjał społeczny może się rozwijać a mieszkańcy naszej gminy mają 

doskonały potencjał. Jestem przekonana, że będą dalej pracować na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny. 

Szczególną rolę upatruje w konsultacjach społecznych. Ja takie konsultacje społeczne rozumiem, jako 

rozmowy z mieszkańcami, są one niezbędne do rozwiązań społeczno-gospodarczych. My urzędnicy 
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musimy nauczyć się rozmawiać z mieszkańcami, rozumieć ich i dbać o ich potrzeby. Musimy wychodzić 

naprzeciw ich sprawom, problemom i musimy też mieć dużo inicjatywy, aby wspierać ich w realizacji  

potrzeb. Za najważniejsze działania na rzecz mieszkańców uważam po pierwsze poprawę bezpieczeństwa 

i mówię tu zarówno o bezpieczeństwie drogowym, bo to najczęściej było podnoszone. 

Kolejny priorytet programu to dbałość o rodzinę. Będę starała się realizować szerokie działania, 

aktywizację zarówno tych najmłodszych mieszkańców gminy Gniezno jak również dbanie o sprawy i 

interesy seniorów. Rozwój gospodarczy tak abyśmy mogli pozyskiwać do budżetu pieniądze i mogli 

wydawać je na potrzeby naszych mieszkańców. Ostatnie z listy priorytetów to będzie zaktualizowanie 

kierunków polityki przestrzennej gminy. Gmina Gniezno cieszy się dużym potencjałem społecznym i 

obszarowym. Te atuty przemawiają za tym, abyśmy pozostali jednostką autonomiczną i suwerenną. 

Jednocześnie pozostaję otwarta na współpracę z wszystkimi jednostkami samorządowymi, innymi 

podmiotami które będą sprzyjały nam w rozwoju naszej małej Ojczyzny. Mam tez nadzieję, że wspólnie z 

naszymi samorządowcami z powiatu, z miasta będziemy realizować wiele wspólnych inicjatyw. Jeszcze 

raz dziękuję bardzo za przybycie i wierzę, że moja praca i moje podejście do realizacji zadań 

mieszkańców potrzeb sprawi, że w przyszłości przekonam do siebie jeszcze większa liczbę mieszkańców. 

Dziękuję bardzo. 

Ad.4 

Przewodniczący  obrad Pan Bolesław Dziel na podstawie listy obecności stwierdził quorum, sesja jest 

prawomocna do podejmowania uchwał. Obecni są wszyscy Radni na posiedzeniu. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad.5 

Radny senior Pan Bolesław Dziel stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek obrad dzisiejszej 

sesji  

W tym miejscu pragnę poinformować, że zgodnie z art.14 ust.2 i 3 znowelizowanej ustawy o samorządzie 

gminnym, która weszła w życie od nowej kadencji Rady głosowania jawne na sesjach rady odbywają się 

za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie  imiennego wykazu głosowań radnych. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowań w ten sposób nie jest możliwe z przyczyn technicznych 

przeprowadza się głosowanie imienne. 

Czy ktoś z radnych ma uwagi  lub wnioski, co do zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego 

porządku obrad sesji? 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący obrad Pan Bolesław Dziel przystąpił do przeprowadzenia 

głosowania imiennego w sprawie uchwalenia porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych,: 

„za” głosowało 15 , „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Porządek obrad został uchwalony jednomyślnie. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2. 

Ad.6 

Radny Pan Marian Kaźmierczak zapytał, czy głosowanie będzie tajne. Radca prawny urzędu Pan Henryk 

Klich, jest to nowum jeżeli chodzi o kwestie głosowań. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że o ile ta 

ustawa i inne ustawy nie mówią, że rada musi przegłosować coś tajnie, to należy głosować jawnie. 

Komisję skrutacyjną wybieramy w głosowaniu jawnym. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących 

wybieramy w głosowaniu tajnym. Radca prawny omówił szczegółowo tryb głosowania nad wyborem 

komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej trzech radnych.  

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział, że otrzymał informację od mieszkańców gminy, którzy 

oglądają transmisję z obrad, że jest słaba słyszalność. 

  

Ad.6a 

  

Radny senior Pan Bolesław Dziel zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji 

skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 radnych w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad 

wyborem Przewodniczącego Rady gminy.  
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Zgłoszono następujących kandydatów : Panią Kamilę Butrymowicz, Pana Marian Kaźmierczak i Panią 

Iwonę Modrzejewską. 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Komisji Skrutacyjnej. 

Przystąpiono do głosowania imiennego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w w/wym. składzie. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3. 

Rada 15 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  i wstrzymujących się powołała skład Komisji 

Skrutacyjnej :Pani Kamila Butrymowicz, Pani Iwona Modrzejewska i Pan Marian Kaźmierczak.   

Pan senior poprosił komisję , aby się ukonstytuowała. 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej wybrano Pana Mariana Kaźmierczaka. 

Ad.6b 

Radny senior Pan Bolesław Dziel zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Gminy Gniezno. 

Radna Maria Brykczyńska zgłosiła kandydaturę Pana Mariusza Nawrockiego. W imieniu członków 

Przyjaznej Gminy  Gniezno do przewodniczenia w radzie potrzebna jest osoba z doświadczeniem, 

przygotowana merytorycznie do pełnienia tej funkcji. Pan Mariusz Nawrocki zasiada w radzie gminy 

przez 2 kadencje, a obecnie został wybrany po raz trzeci. Wyborcy docenili jego kompetencje i 

zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej dając mandat zaufania po raz kolejny. My bardzo poważnie 

traktujemy mieszkańców gminy  ich potrzeby i problemy. Mieszkańcy to docenili ponieważ na 7 

kandydatów zdobyliśmy aż 6 mandatów. Uważam, że nie ma na tej sali osoby bardziej godnej  do objęcia 

funkcji Przewodniczącego niż Pan Mariusz Nawrocki. 

Prowadzący obrady  senior Bolesław Dziel zapytał, czy Pan Mariusz Nawrocki przyjmuje kandydaturę. 

Pan Mariusz Nawrocki powiedział, że przyjmuje. 

Pan Patryk Dobrzański zgłosił kandydaturę Pana Jakuba Fryzy – który niekoniecznie jest doświadczony w 

radzie gminy Gniezno , ale jest to osoba która doświadczeniem zawodowym jest w stanie sprostać 

oczekiwaniom. Wyborcy głosując w wyborach samorządowych wybrali i zaufali Panu Jakubowi Fryzie w 

związku z tym jest to nasz kandydat na przewodniczącego rady gminy. 

Radny senior zapytał, czy Pan Jakub Fryza przyjmuje kandydaturę? 

Pan Jakub Fryza powiedział, że przyjmuje. 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeczytał regulamin głosowania nad wyborem Przewodniczącego 

Rady Gminy Gniezno. 

Nastąpiło głosowanie imienne nad przyjęciem regulaminu.  

Radny senior Pan Bolesław Dziel stwierdził, że Regulamin przyjęto jednogłośnie „za” było 15 głosów,” 

przeciw” 0, „wstrzymujące się „ 0. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4. 

Radny senior Pan Bolesław Dziel poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i 

zarządził 10 min. przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krystian Pietruszczak pogratulował serdecznie wyboru 

tym zwłaszcza  państwu, którzy są nowymi radnymi. Jest to nowe doświadczenie i trudne zadanie. 

Pani Wójt jest nowym Wójtem i również podobnie jest to nowe wyzwanie. Mam odczucie, że ta zmiana w 

naszej gminie będzie pozytywna takie jest odczucie społeczne. Nie jestem reprezentantem całej 

społeczności mieszkańców naszej gminy, ale chcę pogratulować państwu i życzyć współpracy również z 

przedsiębiorcami. 
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Radny senior Pan Bolesław Dziel poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej objaśnił zasady głosowania. Głos jest ważny jeżeli głosujący 

postawi znak x tylko w jednej z kratek umieszczonych  obok nazwisk wszystkich kandydatów z tym, że 

tylko przy jednym kandydacie znak x może być postawiony w kratce oznaczonej „za” a przy pozostałych 

głosujących dla ważności głosu musu postawić znak w kratce oznaczonej wyrazem przeciw lub 

wstrzymujący. 

Podczas głosowania powstała pewna nieścisłość, jeden z radnych zamiast wypełnić kartę głosowania w 

miejscu do tego przeznaczonym, wypełnił ją wcześniej przy stole obrad. 

Ostatecznie po dyskusji zdecydowano, że wypełniona niezgodnie z regulaminem kartę zniszczono, a 

radny otrzymał nową, z którą udał się do miejsca głosowania. 

Radca prawny Pan Henryk Klich – był przeczytany regulamin głosowania, komisji nie wolno 

przygotować więcej kart niż jest radnych. Przewodniczący komisji skrutacyjnej objaśnił i mówił, że 

czynność głosowania musi być przy pulpicie, a nie przy stole. Pan radny Ryszard Majewski nie 

zastosował się do regulaminu głosowania. Teraz problem jest w rękach Rady gminy, czy Rada wyrazi 

zgodę, aby wziąć kartę i ją zniszczyć i wyda nową kartę. Decyzja leży po stronie Rady. Takiego zapisu nie 

ma w regulaminie. Trzeba by przegłosować, czy rada robi odstępstwo od regulaminu. 

Radny senior zapytał, czy rada umożliwia panu Ryszardowi Majewskiemu głosowanie i dajemy nową 

kartę, czy postępujemy zgodnie z regulaminem głosowania. Kto jest za i kto przeciw. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski złożył wniosek formalny o podjęcie decyzji przez radę, czy Pan Ryszard 

Majewski może otrzymać nową kartę do głosowania a poprzednia zostanie zniszczona. 

Radny senior poddał wniosek pod głosowanie. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki powiedział, aby dokładnie zredagować projekt uchwały nad czym rada ma 

głosować. 

Radca prawny ponownie zredagował treść zapytania do rady w sprawie radnego Ryszarda Majewskiego. 

Jeśli nie rozstrzyga czegoś regulamin wówczas rada uchwala odstępstwo od regulaminu  bo jest do tego 

kompetentna. 

Radny Pan Mariusz Nawrocki – skoro regulamin nie przewiduje powyższej sytuacji  to rada nie może 

wydać karty której nie ma wyprodukowanej. Regulamin przewiduje 15 kart.   

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o zdanie 

nt. powyższej sytuacji. 

Pan Krystian Pietraszczak – jeżeli członek rady zgłosi taki problem, rada jako niezależny podmiot ma 

prawo podejmować decyzję bo rada jest całkowicie suwerenna. Regulamin głosowania jest również 

całkowicie suwerenny względem podmiotu którym jest rada. Rada ma prawo w 100% do podjęcia 

wniosku pana radnego lub go odrzucenia. Nie zmieniamy regulaminu, pan mecenas Klich ma rację.  

Jest to dla rady możliwość udowodnienia sobie na przyszłość, że możecie podejmować suwerennie 

decyzje. Jest to drobna sprawa. Proponuję, aby rada podjęła tą uchwałę.     

 Radca prawny pan Henryk Klich powiedział, że głosowanie będzie zgodne z przepisami prawa i bierze to 

na swoją odpowiedzialność. Proponuję, aby przewodniczący senior poddał wniosek pod głosowanie. 

Przewodniczący senior Pan Bolesław Dziel zapytał kto jest za tym, aby wydać nową kartę do głosowania 

radnemu Ryszardowi Majewskiemu?. 

Wynik głosowania imiennego: 5 radnych  wstrzymało się od głosu. Pozostali radni byli „za” /10/. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5. 

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna wydała nową kartę do głosowania radnemu Ryszardowi 

Majewskiemu. 

Przewodniczący obrad prosił kolejno wyczytywanych radnych ,aby podchodzili do stolika z kartą do 

głosowania i dokonali głosowania wyboru Przewodniczącego Rady, po czym wrzucali karty do urny.  
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Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodniczący obrad Pan Bolesław Dziel poprosił 

Komisję Skrutacyjną o ustalenie wyników głosowania i zarządził 10 min. przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów, sporządziła protokół który Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej odczytał, stwierdził, że : 

Pan Jakub Fryza otrzymał 7 głosów „za”, „przeciw”8, wstrzymujących „0.  

Pan Mariusz Nawrocki- „za”8 głosów, „przeciw” 6, „ wstrzymujące”1. 

Komisja stwierdza, że wymaganą większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy Gniezno został 

wybrany Pan Mariusz Nawrocki. 

Przewodniczący obrad senior Pan Bolesław Dziel odczytał projekt uchwały Nr I/1/2018 w sprawie  

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

Nastąpiło głosowanie imienne jawne. Imienny wykaz stanowi załącznik nr 6 

Rada „15” głosami przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących, uchwałę przyjęła. 

Wobec powyższego Przewodniczący senior Pan Bolesław Dziel zaprosił Przewodniczącego Rady Pana 

Mariusza Nawrockiego do dalszego prowadzenia obrad. 

Ad.7    

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki podziękował państwu radnym za głosy, powiedział, że  

postara się w ciągu kadencji przekonać pozostałe osoby, które nie  zagłosowały na jego doświadczenie i 

na to, że jest w radzie już 8 lat. Ze swojej strony zaoferował pomoc szczególnie 7 nowym radnym. 

Przewodniczący prowadzi sesję, zajmuje się dokumentami które krążą między sesjami.” Zakładam dobrą 

współprace z Panią Wójt. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie. „  

Ad.8, 8a 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zaproponował, aby komisja skrutacyjna, która prowadziła 

głosowanie na wybór Przewodniczącego Rady również przeprowadziła głosowanie nad wyborem dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady. Członkowie komisji wyrazili zgodę.  

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zarządził głosowanie imienne jego wniosku. 

Wszyscy radni byli „za”. Imienny wykaz stanowi załącznik nr 7. 

Ad.8b 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Radna Pani Kamila Butrymowicz zgłosiła w imieniu Przyjaznej Gminy Gniezno kandydaturę radnej 

Wioletty Nawrockiej i uzasadniła. Sugerowaliśmy się doświadczeniem, radna Wioletta Nawrocka była 

radną w poprzedniej kadencji, prężnie działa jako sołtys wsi Goślinowo, jest również członkiem Rady 

Rodziców w szkole w Goślinowie. Uważamy, że ta kandydatura jest dla nas odpowiednia i najlepsza 

według naszej oceny.   

Radna Pani Wioletta Nawrocka wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Pan Fryza Jakub zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Majewskiego, jego wieloletnie doświadczenie 

w różnego rodzaju budowach jako kierownika nadzorującego, a także wieloletni sołtys. Jego poziom 

wiedzy, zainteresowanie tematem również będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie naszej rady.    

Pan radny Ryszard Majewski przyjął kandydaturę. 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki zgłosił kandydaturę radnej Pani Marii Brykczyńskiej.  

Jest jedną z bardziej doświadczonych osób w radzie. Oprócz tego jest jedną z bardziej znanych która się 

udziela w gminie, i w powiecie. Działa w Polskim Klubie Ekologicznym, Prowadzi Stowarzyszenie 

Siedlisko. Jest to bardzo aktywna osoba, chodzi o to, aby zarazić całą gminę tą działalnością. 

Radna Pani Maria Brykczyńska przyjęła kandydaturę. 
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Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Marian Kaźmierczak przeczytał regulamin głosowania nad 

wyborem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.   

Przeprowadzono głosowanie imienne nad przyjęciem regulamin głosowania. Stanowi załącznik nr 7 

Wszyscy radni byli „za”. Regulamin przyjęto jednogłośnie. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad wyborem dwóch 

wiceprzewodniczących. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

Ad.8c 

Po przerwie. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Marian Kaźmierczak przypomniał zasady głosowania. 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni wg. listy obecności oddali głos do urny. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania. 

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

- radna Maria Brykczyńska -  za 6, przeciw 7, wstrzymujących 1, 

- radny Ryszard Majewski – za 6, przeciw 6, wstrzymujące 2, 

- radna Wioletta Nawrocka – za 12, przeciw 2, wstrzymujących 0. 

Wymagalną bezwzględną większością głosów na wiceprzewodniczących wybrano radną Wiolettę 

Nawrocką. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że będzie druga tura głosowania, ponieważ dwóch 

kandydatów uzyskało tą samą ilość głosów „za”.  

Radca prawny potwierdził drugą turę głosowania. 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart dla 

dwóch kandydatów na wiceprzewodniczących i przeprowadzenie II tury głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania – znak X może być tylko przy jednym 

kandydacie „za”,  przy drugim jest albo przeciwny, albo wstrzymujący. 

Przeprowadzono głosowanie imienne nad wyborem drugiego wiceprzewodniczącego. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół głosowania nad wyborem 

wiceprzewodniczącego spośród dwóch kandydatów. 

Radna Maria Brykczyńska – otrzymała głosów – „za” 7, „przeciw” 6, „wstrzymujących” 2,  

Radny Ryszard Majewski – „za” 7,”przeciw”7, ”wstrzymujących „ 1. 

W wyniku głosowania nie wybrano drugiego wiceprzewodniczącego rady. 

Radca prawny Pan Henryk Klich powiedział, że rada stanęła przed dylematem. 

Zaproponował, aby rada przeprowadziła trzecią turę i aby rada mogła zgłosić jednego nowego kandydata. 

Trzecia tura będzie polegała na tym, że gdy jesteśmy za tym kandydatem to stawiamy znak „X”. 

Radny Pan Łukasz Ciesielski – czy jest możliwość przeprowadzenia głosowania w następujący sposób: za 

lub przeciw bez możliwości wstrzymania się. 

Radca prawny – nie ma takiej możliwości. Wybieramy bezwzględną większością głosów, która polega na 

tym, że muszą być trzy alternatywy: za, przeciw i wstrzymujące. To jest istota bezwzględnego 

głosowania. 
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Następnie powiedział, aby jego projekt poddać pod głosowanie. Można również ogłosić przerwę i trzy 

ugrupowania mogą się zastanowić i każdy zgłosi swojego kandydata i będą głosowania jak poprzednie. 

Radna Pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska – sprostowała, że  w radzie nie ma trzech ugrupowań, 10 

radnych jest niezależnych. Zaproponowała, że skoro rada jest tak podzielona to może kandydaci niech 

zaprezentują się. Zgłosiła wniosek formalny, aby powtórzyć raz jeszcze głosowanie tak samo. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak jest za tym, aby przegłosować przed przerwą wniosek formalny, że 

głosujemy po raz trzeci na tych samych kandydatów, może  za trzecim razem uda się.  

Radny Pan Jakub Fryza – zgłosił wniosek formalny o przerwę 5 minutową w celu porozumienia się. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Pana Mariana Kaźmierczaka pod głosowanie ,aby 

głosować  trzecią turę wyboru wiceprzewodniczącego z tym samymi kandydatami. 

Przeprowadzono glosowanie imienne stanowiące załącznik nr 7. 

„za’ było  6 głosów, ”przeciw”  7 ,”wstrzymujące”2. Przewodniczący Rady stwierdził, że ponownego 

głosowania  na tych samych kandydatów nie będzie.  

Przewodniczący Rady na wniosek Pana radnego Jakuba Fryzy ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady zgłosił propozycję, aby zgłosić dwóch nowych kandydatów zgodnie z 

regulaminem, czy radni są za tym wnioskiem. 

Przeprowadzono głosowanie imienne wniosku. 

„za” było 15 głosów,” przeciw” 0, „ wstrzymujące” 0.  

Radna Agata Górna zgłosiła kandydaturę Pani Kamili Butrymowicz i uzasadniła. Jest młodą osobą, pełni 

funkcję sołtysa wsi Napoleonowo, działa prężnie na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko. Pani 

Butrymowicz interesuje się również co się dzieje w innych wsiach, dajmy szanse kobietom, bo mają 

potencjał, zróbmy to. Uważam, że tej kandydatury nie będziemy się wstydzić. Gorąco zapraszam do 

oddania głosu na radną Kamilę Butrymowicz. 

Radna Kamila Butrymowicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Patryk Dobrzański zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Fryzę, który jest doświadczonym w pracy 

między ludźmi wypadałoby aby przy stole prezydialnym zasiadali radni z Komitetu Przyjazna Gmina 

Gniezno, PSL oraz z Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego, aby była współpraca między 

wszystkimi ugrupowaniami.  

Pan Jakub Fryza wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Pani  Agnieszka Rzempała-Chmielewska zgłosiła wniosek, aby w komisji skrutacyjnej zamiast 

radnej Kamili Butrymowicz była radna Agata Górna.  

Przeprowadzono głosowanie imienne, aby w składzie komisji skrutacyjnej byli radni: Agata Górna, radna 

Iwona Modrzejewska i radny Marian Kaźmierczak. 

W głosowaniu imiennym wszyscy radni byli „za” zmienionym składem komisji skrutacyjnej. 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie. 

Radni kolejno oddawali głosy do urny. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania. 

Kandydatka Pani Kamila Butrymowicz otrzymała  - „za’ 8 głosów,” przeciw” 7 , „wstrzymujących „0 . 

Radny Pan Jakub Fryza otrzymał – „za” głosów 7,”przeciw” 8, „wsztrzymujących”0. 

W wyniku głosowania wybrano na drugą wiceprzewodniczącą radną Panią Kamilę Butrymowicz. 
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Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru dwóch 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Nr I/1/2018 

Przeprowadzono imienne głosowanie uchwały: „za” było 15 głosów. Uchwała została podjęta 

jednomyślnie. Załącznik Nr 8. 

Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki pogratulował wiceprzewodniczącym radnej Pani Kamili 

Butrymowicz i radnej Pani Wioletcie Nawrockiej i zaprosił do stołu prezydialnego. 

Ad.9 

Radna Pani Maria Brykczyńska – do końca miesiąca listopada rada musi podjąć uchwałę w sprawie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w związku z tym powinna być zwołana sesja.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja jest przewidziana w ciągu 8-10 dni. 

Radca prawny powiedział, że z jednej strony jest tak, jak pani radna mówi, ale  sesja odbywa się dzisiaj 

art.20 ust.1 nakłada na przewodniczącego rady pewne wymogi co do zwołania sesji. Trzeba wysłać 

zawiadomienie do każdego radnego, musi dołączyć porządek obrad i opracowane jak najszybciej projekty 

uchwał. Należy podjąć uchwały m.in. o powołaniu komisji rewizyjnej, nowej komisji skarg, wniosków i 

petycji. 

W skład tych komisji nie mogą wchodzić przewodniczący rady i wiceprzewodniczący. Pozostałe stałe 

komisje to radny może być członkiem nie tylko jednej komisji. Projekty tych uchwał powinny być 

przedstawione na poszczególnych komisjach. Należy podjąć uchwały podatkowe. Nic się nie stanie, jak ta 

sesja będzie zwołana w terminie późniejszym. Można podjąć uchwałę o której mówiła radna 

M.Brykczyńska w terminie późniejszym. 

Radca prawny poprosił radę ,aby przyjąć termin sesji tak, aby nowa pani Wójt, która z ustawy jest 

odpowiedzialna za przygotowanie projektów uchwał, aby miała odpowiedni czas. Nie ma fizycznej 

możliwości, pani wójt może tylko liczyć na pracowników w związku z tym termin musi być optymalny, 

co do zawiadomień, opracowania projektów uchwał i przedyskutowania na komisjach. 

Dalej radca prawny poprosił radę, aby ustalić wcześniej składy osobowe  komisji, w celu sprawnego 

podejmowania uchwał na sesji. 

Radna Maria Brykczyńska – z całym szacunkiem panie radco, ustawa mówi ,że do dnia 30 listopada musi 

być ta uchwała podjęta, nie później. Zgłaszam wniosek formalny, aby zwołać sesję nadzwyczajną do 

podjęcia tej jednej uchwały. 

Radca prawny powiedział, że nic się nie stanie jeśli ta uchwała będzie podjęta później. 

Radna Maria Brykczyńska – z tego, co wiem nie, ale pan mecenas wie lepiej. 

Radna Pani Agata Górna zapytała na jaki dzień radni są zobowiązani do złożenia oświadczenia 

majątkowego. 

Przewodniczący Rady powiedział, że 30 dni od dnia dzisiejszego.  

 Ad.10 

W związku z wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął I sesję Rady Gminy Gniezno.   

Obrady sesji trwały od godziny 13.00 -18.10 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


