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Protokół Nr XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno z dnia 29 maja 2020r., Sesja 

odbywała się w trybie zdalnym. 

 
Ad.1 

 

Otwarcia XXV sesji Rady Gminy Gniezno dokonał Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki, który 

powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 maja 2020r. 

który powitał uczestników: Panią Wójt Marię Suplicką, Z-cę Wójta Macieja Mądrego, Radnych Gminy 

Gniezno, pracowników urzędu Gminy, sołtysów oraz wszystkie osoby, które obserwują transmisję XXV sesji. 

Przewodniczący sprawdził listę obecności zdalnie i poprosił o potwierdzenie swojej obecności każdego 

radnego. 

Na sesji obecnych było 14 radnych, nieobecny radny Patryk Dobrzyński. 

Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. 

 

 Ad.2 

  

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniezno 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniezno 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

    Finansowej Gminy Gniezno 

c)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie Gniezno 

d). uchwała w sprawie poparcia petycji Radnego Rady Miasta Gniezno Tomasza Dzionka 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno. 

Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali porządek obrad  i zapytał, czy są uwagi do porządku 

obrad? 

 

Radna Wioletta Nawrocka zgłosiła wniosek formalny o zmianę porządku obrad, aby wprowadzić w punkcie 5 

ppkt. „d” projekt uchwały w sprawie poparcia petycji Radnego Rady Miasta Gniezno  

Tomasza Dzionka. 

Przewodniczący Rady zapytał wnioskodawcę Panią Wójt, czy wyraża zgodę na dopisanie projektu uchwały? 

 

Pani Wójt wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady objaśnił szczegóły głosowania imiennego, zdalnego. 

 

Głosowanie  imienne wniosku 14 za, przeciw 0,wstrzymujące 0. 

 

Ad.3 
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXII sesji Rady był umieszczony na stronie internetowej 

urzędu i dostępny w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec tego uznał, że protokół został przyjęty. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIII sesji Rady był umieszczony na stronie internetowej 

urzędu i dostępny w biurze rady. Uwag nie wniesiono, wobec tego uznał, że protokół został przyjęty. 

 

Ad.5     

Skarbnik Lidia Lebizon zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020r., którą radni otrzymali drogą elektroniczną.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały ws 

zmiany budżetowej. 

Głosowanie :za 14 głosów, przeciw 0,wstrzymujące 0.  

Imienne głosowanie jest załącznikiem do protokołu. 

 

Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 rok. 

 

Radna Maria Brykczyńska  odnosząc się do wczorajszej dyskusji na posiedzeniach komisji nie zgadza się z 

autopoprawką i zabrania pieniędzy z drogi we wsi Wierzbiczany w kwocie 301 tys. zł. i negatywnie opiniuje 

autopoprawkę i projekt uchwały. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała ,czy w poz.92692695 w dotacjach celowych kwota 100 

tys.zł. czy jest to teraz przedmiotem zmiany, czy było to wcześniej zmieniane. 

 

Pani Skarbnik – była to zmiana  na sesji w dniu 30 stycznia br. to nie jest przedmiotem tej zmiany gdy był 

poprawki do budżetu, sprawdzę i poinformuję. 

Radna Kamila Butrymowicz – zapytała w jakich miejscowościach zostanie wykonana dokumentacja na budowę 

sieci wodociągowych kwota 52 tys. zł. Czy na os. Przyjaznym w Lulkowie jest wykonana sieć? 

 

Kierownik Referatu Robert Błoch – obecnie trwa analiza wniosków, które wpłynęły  o doprowadzenie sieci 

wodociągowej do działek. Badamy, ile wniosków i na jakie wsie  wpłynęły. We wsi Lulkowo sieć wodociągowa 

jest wykonana w części. 

Radna Maria Brykczyńska zapytała Kierownika Roberta Błocha w sprawie odpowiedzi na interpelację radnej 

Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej z dnia 28.10.2019r., które z wymienionych dokumentacji zostały już 

wykonane? Dalej radna powiedziała w sprawie drogi na Wierzbiczanach dokumentacja jest wykonana w 2017 

roku i niedługo ulegnie przedawnieniu. 

 

Kierownik Robert Błoch – dokumentacja nie ulegnie przedawnieniu, ponieważ zgłoszono ją do Starostwa 

Powiatowego w sierpniu 2019 roku od momentu zgłoszenia jeszcze są 2 lata. 

Radna Maria Brykczyńska poprosiła Kierownika o odpowiedź na piśmie w sprawie pierwszego pytania. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Maria Brykczyńska 

poinformowała, że opinia komisji o projekcie uchwały jest pozytywna – 6 głosów za,1 negatywny. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest również pozytywna – 4 głosy za,1 głos 

negatywny. 

Głosowanie uchwały Nr XXV/169/2020 w sprawie zmiany do budżetu na 2020 rok wraz z autopoprawką. 

12 głosów za, 2 przeciw, wstrzymujące 0.  
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Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę techniczną w obradach. 

Po przerwie wznowiono obrady sesji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych, aby kamery były cały czas włączone. 

 

Skarbnik odniosła się do zapytania radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej – zmiana dotyczyła 100 tys. zł. 

uchwałą Rady nr XX/134/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. gdzie zdjęto  kwotę 100 tys. zł. z działu 75075236 

dotacje – dział promocji i przeniesiono do działu 92695236 zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Od tej pory nie było zmiany. 

 

b).uchwała Nr XXV/170/2020 w sprawie  zmiany WPF  

Skarbnik szczegółowo przedstawiła projekt uchwały. 

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Maria Brykczyńska 

poinformowała, że opinia komisji o projekcie uchwały jest pozytywna – 6 głosów za,1 negatywny. 

 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest również pozytywna – 4 głosy za,1 głos 

negatywny. 

Głosowanie projektu uchwały: 13głosów za, 1 przeciw, wstrzymujące 0.  

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

c)  uchwała Nr XXV/171/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jankowo Dolne w Gminie 

Gniezno. 

Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały. Uchwała jest kolejnym krokiem, w działaniach, które były 

podejmowane od 3 lat przez sołectwo Jankowo Dolne celem przyjęcia tej strategii. Strategia jest załącznikiem 

do uchwały. Proszę o przyjęcie  uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Maria Brykczyńska 

poinformowała, że opinia o projekcie uchwały jest pozytywna – 7 głosów za. 

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest również pozytywna – 5 głosów za.   

 

Głosowanie projektu uchwały: 14głosów za, przeciw 0, wstrzymujące 0.  

Imienny wykaz w sprawie głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

d) uchwała Nr XXV/172/2020 w sprawie poparcia petycji Radnego Rady Miasta Gniezno Tomasza Dzionka 

Przewodniczący Rady poinformował, że petycja po wpłynięciu do biura Rady Gminy została przekazana wg. 

właściwości do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i poprosił Przewodniczącego komisji o omówienie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jakub Fryza omówił pracę nad petycją na posiedzeniu komisji w dniu 19 maja br. 

Komisja  po zapoznaniu się szczegółowo z petycją jednogłośnie  wyraziła swoją opinię pozytywną. 

jest to odzwierciedlone w uzasadnieniu do uchwały. 

Dyskusji brak. 

  Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miasta Gniezna przyjęła podobną petycję i uchwały będą przesłane 

do Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu. 

Głosowanie projektu uchwały: 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące 0.  
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Imienny wykaz w sprawie głosowania jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.6 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała Panią Wójt o umowy z miastem Gniezno czy prawdą jest, 

że jest prowadzona korespondencja między miastem, a gminą dotyczącą komunikacji miejskiej MPK. Chodzi o 

różną interpretację kwoty jaką gmina powinna uregulować do miasta, w związku z sytuacją epidemiologiczną, 

czy coś wiadomo w tym temacie? 

 

Pani Wójt – noty na bieżąco wpływają i są regulowane. W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem 

będzie podpisany aneks do porozumienia z MPK. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska zapytała, czy wpłynęły oferty na dyrektora żłobka? Na przełomie 

maja i czerwca miała rozpocząć się rekrutacja do żłobka, czy już jest ogłoszone lub kiedy będzie? 

 

Pani Wójt w sprawie wyboru dyrektora to wpłynęły dwie oferty, komisja konkursowa zbierze się w 

poniedziałek. Nabór do żłobka będzie się odbywał natychmiast po wyborze dyrektora. 

 

Radny Bolesław Dziel zapytał, czy będą wykaszane pobocza przy drogach? 

Pani Wójt – zlecenie jest już realizowane, będzie to widocznie następować. 

 

Radny Łukasz Ciesielski zapytał Panią Wójt o sprawę budowanego parkingu przy szkole w Zdziechowie. Na 

jaką ilość miejsc dla samochodów będzie wykonany, jaka będzie przepustowość? Była umowa dżentelmeńska, 

aby mieszkańcy biorący udział w uroczystościach kościelnych mogli również korzystać z tego parkingu. 

Pani Wójt – co do ilości miejsc parkingowych to sprawdzimy i dokładnie odpowiemy.  

Co do korzystania z parkingu to będzie to poddane dyskusji ponieważ zarządcą tego terenu będzie dyrektor 

szkoły. W uzgodnieniu z dyrektorem będziemy chcieli  odpowiedzieć  radnemu jakie będą ustalenia. 

Radny Łukasz Ciesielski – była dżentelmeńska umowa między mieszkańcami, a urzędem, że  na czas budowy 

szkoły nauczyciele  i rodzice mogli parkować auta na terenie parafii. Liczymy na to, aby jak będzie wybudo-

wany parking wówczas korzystać będą mogli inni mieszkańcy, którzy przyjadą na różne uroczystości do Zdzie-

chowy.  

Radny Marian Kaźmierczak – w planie pracy Komisji Oświaty na przełomie miesiąca marca i kwietnia było 

planowane wspólne posiedzenie komisji z dyrektorami szkół w sprawie  zapotrzebowania na dodatkowe 

godziny. Radny zapytał o jaką ilość godzin występowali dyrektorzy i jaka jest decyzja urzędu? 

Drugie pytanie: czy prawdą jest, że Pani Wójt chce zamknąć filię biblioteki w Zdziechowie znajdującą się w 

budynku szkolnym w Jankowie Dolnym. 

 

Pani Wójt poinformowała, że łącznie dyrektorzy wnioskowali o 58 godzin dodatkowych, wyraziła zgodę na tą 

liczbę godzin dodatkowych. Pani Wójt poprosiła  o szczegółową informację dyrektora CUW-u Jarosława 

Wietrzyńskiego.  

 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński – corocznie odbywało się spotkanie z dyrektorami na którym były omawiane 

wnioski dyrektorów o dodatkowe godziny. W tym roku takie spotkanie z powodu pandemii się nie odbyło, ale 

dyrektorzy wnioski o godziny dodatkowe złożyli. Pani Wójt w całości uwzględniła wnioski dyrektorów. 

Jednocześnie w nowym roku szkolnym w związku z nową sytuacją trudno określić w jakiej sytuacji finansowej 

będzie gmina, czy finanse będą pozwalały na finansowanie tych godzin w całym zakresie. Wszyscy dyrektorzy 

zgodzili się z tym, że jeśli będzie konieczność korekt tych godzin, to w nowym roku szkolnym do takich korekt 

przystąpią. Oferta szkół co roku jest wzbogacana jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe dla uczniów. Dyrektor 

przedstawił szczegółową ilość godzin w poszczególnych szkołach gminnych. Co roku dyrektorzy szkół 
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występują z wnioskiem o godziny dodatkowe. Jest to tendencja zwyżkowa. Sumując z kilku lat godziny 

przedstawia się to następująco: Szkoła w Szczytnikach Duchownych 122 godziny, Jankowo Dolne 75 godzin, 

Zdziechowa 16 godzin w przedszkolu, natomiast w szkole w Zdziechowie 180 godzin, Goślinowo 76 godzin. 

Na rok szkolny 2020/2021, dyrektorzy wnioskowali o zwiększenie ilości godzin : Szczytniki Duchowne 30 

godzin, Szkoła w Jankowie Dolnym na poziomie z ubiegłego roku, Przedszkole w Zdziechowie zwiększenie o 

23 godziny, Szkoła w Goślinowie zwiększenie o 23 godziny, Szkoła w Zdziechowie zwiększenie o 5 godzin. 

Dyrektorzy określają na jakie zajęcia będą przeznaczone godziny dodatkowe. 

 

Pani Wójt w sprawie filii biblioteki gminnej w Jankowie Dolnym ta filia jest od kilku miesięcy nieczynna z 

powodu choroby obsługi. Od 1 maja br. powołano nowego dyrektora biblioteki gminnej w Zdziechowie i jest 

przygotowywany projekt reorganizacji gminnej biblioteki. Nie ma jeszcze decyzji, a o wszystkim będziemy 

informować. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – biblioteka jako filia w Jankowie Dolnym działa od 40 lat. Liczba korzystających 

to ok.200 osób z ościennych wsi. Jeśli bibliotekę zamkniemy to znaczy, że zostaną odcięci od czytelnictwa. 

Filia nie generuje dodatkowych kosztów utrzymania ponieważ koszty są wliczone w utrzymanie szkoły w 

Jankowie Dolnym. Osoba, która pracuje w bibliotece jest na zwolnieniu lekarskim od 17 miesięcy. Nie 

poczyniono starań, aby ktoś zastąpił tego pracownika, aby biblioteka mogła działać.  

Z biblioteki korzystają również uczniowie. Biblioteka była czynna 10 godzin tygodniowo. Uważam, że gdyby 

ta propozycja wyszła od Pani Wójt, że jest przygotowywana koncepcja to Komisja Oświaty wnikliwie by 

analizowała temat i przedłożyła do rozpatrzenia Pani Wójt. Wyrażając opinię mieszkańców i osób 

korzystających  z biblioteki jakiekolwiek jej zlikwidowanie jest działaniem przeciwko społeczności lokalnej. 

 

Pani Wójt – ze zdumieniem słuchałam wypowiedzi radnego, ponieważ przez 17 miesięcy, gdy była nieczynna 

biblioteka nie zgłaszał zapotrzebowania funkcjonowania biblioteki dyrektor szkoły, mieszkańcy i pan jako 

radny. Nie ma pomysłu i koncepcji zamknięcia biblioteki, nie wiem skąd takie informacje. 

 

Radny Marian Kaźmierczak – pracownik biblioteki poinformował dyrektora o swoim zwolnieniu lekarskim. 

Nie wiedziałem, że biblioteka jest zamknięta i ,że księgozbiór ma być przeniesiony do Zdziechowy.  

 

Pani Wójt – nie znam i nie było ustaleń ze mną w sprawie przeniesienia księgozbioru do Zdziechowy, Może 

przed wypowiedzią publiczną proszę poczekać na konkretne ustalenia. 

Radna Marian Kaźmierczak – nowa dyrektor biblioteki w Zdziechowie wystąpiła z taką propozycją do 

pracownika biblioteki. 

 

Radna Wioletta Nawrocka podziękowała radzie Gminy za poparcie petycji  Tomasz Dzionka, który również 

dziękuje. Dalej radna podziękowała Pani Wójt  i pracownikowi merytorycznemu za postawienie wiaty i 

utwardzenie gruntu w Goślinowie. 

 

Radna Kamila Butrymowicz zapytała dyrektora CUW Jarosława Wietrzyńskiego ile dzieci zostało przyjętych 

do szkoły w Zdziechowie oraz ile godzin wnioskowano na kółko szachowe. 

 

Dyrektor Jarosław Wietrzyński – w poniedziałek poinformuję radną o ilości dzieci zgłoszonych do I klasy w 

szkole w Zdziechowie po uzyskaniu informacji od dyrektora szkoły. 

Jeśli chodzi o kółko szachowe to dyrektor wnioskował o 4 godziny. 

 

Dalej radna zapytała Panią Wójt kiedy rozpocznie się budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym? 

Pani Wójt – przetarg jest rozstrzygnięty, z chwilą dostarczenia wszystkich dokumentów przez firmę, która 

wygrała przetarg zostanie podpisana umowa i rozpocznie się budowa remizy. 
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Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – na wczorajszym posiedzeniu komisji była dyskusja w sprawie 

samochodu OSP w Mnichowie. Zgadzam się z Panią Wójt, że jeśli nasza gmina znalazła się na liście o 

dofinansowanie to byłoby winą gminy, aby tych pieniędzy nie przyjąć. Zaproponowała dwie propozycje, aby 

uzbierać kwotę wkładu własnego tj. kwota po przetargu na budowę strażnicy w Strzyżewie Smykowym jest 

niższa niż była zakładane mamy oszczędności 91 tys. zł. Dotacje w ramach kultury fizycznej, kwotę 100 tys. 

paragraf dotacji, radna sugeruje, aby te środki przesunąć do OSP. Razem będzie 191 tys. Jeżeli wóz strażacki 

kosztowałby 500 tys. wkład własny gminy na poziomie 50% to brakuje 60 tys. zł. Gdyby Pani Wójt mogła 

zaproponować ze swojej strony to moglibyśmy uzbierać 250 tys. i wyjść z twarzą. Jeżeli mamy decyzję 

pozytywną to jestem za tym aby nie być gminą, która nie przyjmuje pieniędzy darowanych, bo to się może w 

jakiś sposób zemścić. 

 

Pani Wójt – w przypadku 100 tys. są to pieniądze, które miały być przeznaczone na konkurs na organizacje 

pozarządowe i organizację półkolonii. Jeżeli mamy ustalać teraz, że te środki przeznaczamy na wkład własny na 

zakup samochodu, to należałoby wypracować wspólne stanowisko, że nie organizujemy konkursu. Jeżeli chodzi 

o kwotę 90 tys. zł. jako pozostałość po przetargu na budowę remizy to w realizacji każdej inwestycji trzeba 

mieć zapas środków na nieprzewidziane koszty w realizacji inwestycji. Oba te źródła finansowania mają 

dodatkowe obciążenia. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – na pewno wiemy, że samochód powinniśmy zdecydować 

pozytywnie, czy będą roboty dodatkowe przy budowie remizy to jeszcze nie wiemy. Możemy przesuwać z 

innych źródeł. Jeśli chodzi o 100 tys. na kulturę to można się zastanowić i w porozumieniu z dyrektorem CUW 

– Jarosławem Wietrzyńskim i Komisją Oświaty jaka kwota z tych 100 tys. musiałaby zostać. 

Jeśli chodzi o półkolonie to ze względu na obecną sytuację może nie będzie dużego zainteresowania. 

Jeżeli nie 100 tys. to może 80 lub 70 tys. można by przesunąć. Brakującą kwotę to Pani Wójt zaproponuje skąd 

wziąć. Nie jesteśmy tak bogatą gminą, aby darowanych pieniędzy w ramach dotacji, czy subwencji nie przyjąć.   

 

Radna Maria Brykczyńska – w planie pracy Komisji Gospodarki było zaplanowane kilka posiedzeń 

wyjazdowych, czy można już planować w ramach posiedzenia komisje wyjazdową? 

Pani Wójt – nie jestem pewna, czy to ja mam decydować o tym. Przewodniczący komisji powinien wg. uznania 

ocenić sytuację i podejmować odpowiednie kroki. 

 

Radna Maria Brykczyńska – czy komisja może spotkać się w urzędzie w drugiej części posiedzenia wyjechać w 

teren? 

Pani Wójt – wyrażam wolę, aby podejmować jeszcze działania w trybie zdalnym, technika nam na to pozwala. 

Wyjazdowe komisje zostawiam do uznania przewodniczącym. 

Radna Maria Brykczyńska – w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej to kwota 

100 tys.zł. na organizację to w tym roku nie zostały wykorzystane. Jeśli chodzi o organizację półkolonii to w 

tym roku niewiele dzieci wyjedzie na wakacje i organizacja takich półkolonii spełnia swoje zadanie.  

Jeśli chodzi o filię biblioteki w Jankowie Dolnym to uważam, że musi zostać. Wykazane jest, że mieszkańcy 

okolicznych wsi korzystają z biblioteki. 

 

Pani Wójt – w sprawie półkolonii, to w sytuacji, gdy zostają pieniądze albo rada wyrazi wolę umniejszenia tej 

kwoty na półkolonie to wyrażam dużą aprobatę wobec takiego działania. Wcześniej wyrażałam chęć wsparcia i 

zakupu wozu strażackiego potwierdzam to kolejny raz. Uzyskanie oszczędności z poszczególnych działań będę 

akceptowała, aby przekazać na zakup  wozu strażackiego. 

Nie było ustaleń, co do likwidacji filii biblioteki w Jankowie Dolnym. Trwa reorganizacja, którą przygotowuje 

dyrektor biblioteki. Gdy będzie plan na pewno będzie przedstawione to radzie. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że dołącza się do głosu radnych Marii Brykczyńskiej i Mariana 

Kaźmierczaka w sprawie biblioteki w Jankowie Dolnym. Dobrze jest rozdzielić na różne rubieże naszej gminy, 
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aby się nie okazało, że najbardziej kulturalną wsią jest Zdziechowa jest szkoła, sala gimnastyczna, żłobek i 

biblioteka. Myślmy o tradycjach, które są w Jankowie Dolnym o mieszkańcach i znaczną grupę bo 200 

czytelników. 

 

Radna Iwona Pajkert – zaproponowała w sprawie organizacji półkolonii, czy można przesunąć środki z komisji 

alkoholowej? 

 

Pani Wójt – muszę sprawdzić, czy to prawnie jest możliwe. Mamy sygnały, że środki z komisji alkoholowej 

mają być przesunięte na działania zabezpieczenia COVID. To nie będzie nasza inicjatywa, tylko działania 

ogólnokrajowe. 

 

Radna Maria Brykczyńska – wracając do tematu pieniędzy na konkursy na organizacje pozarządowe. Z uwagi 

na to, że w tym roku jest epidemia, konkursy nie zostały ogłoszone, to częściowo jestem za tym, aby środki  

przesunąć. Jednocześnie mam nadzieję, że w przyszłym roku pieniądze się znajdą, konkursy zostaną wcześniej 

ogłoszone i pieniądze zostaną wykorzystane dla organizacji pozarządowych. 

 

Przewodniczący Rady złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca – planowana była uroczystość z tej okazji. 

Pandemia pokrzyżowała plany, w maju 2021r. o tej porze będzie zorganizowana uroczystość dla wszystkich 

samorządowców, dla wójtów, radnych, sołtysów, mieszkańców, organizacji pozarządowych. 

 

Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska – w temacie półkolonii i kwoty 100 tys. zł. - omówiła szczegółowo 

procedurę przeprowadzenia konkursu na półkolonie. Komisja konkursowa, przygotowanie regulaminu, 

zarządzenie Pani Wójt, ogłoszenie konkursu. Konkurs musi być opublikowany w BIP przez 21 dni, czyli koniec 

czerwca. Wybór oferentów ok.2 tyg. Radna zwróciła uwagę, że terminowo jest niemożliwe zorganizowanie 

takiego konkursu, aby półkolonie odbyły się w  wakacje. Oczywiste jest, że te pieniądze nie będą 

skonsumowane. Rodzice będą się bali zgłaszać dzieci na półkolonie. Radna ma nadzieję, że w przygotowanym 

projekcie budżetu na rok 2021 będzie zaproponowane kwoty z podziałem na poszczególne działania. Formalnie 

jest to trudne do zrealizowania. 

 

Pani Wójt – dopiero dzisiaj pojawiły się wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci. Zgadzam 

się z panią radną, że harmonogram prac przygotowawczych dla półkolonii będzie trudny do zrealizowania.  

 

Radna Maria Brykczyńska – jeżeli półkolonie miałyby się odbyć, to jedynie w m-cu sierpniu br. 

 

Pani Wójt - potrzebujemy  wszyscy jasnego określenia kierunku, czy możemy przyjąć korektę budżetu i zdjąć 

środki w wysokości 100 tys. na organizację półkolonii? Czy taki sygnał rada wprost daje? Jeśli dzisiaj będzie 

decyzja, to nie będziemy podejmować działań związanych z organizacją półkolonii. Jeżeli mamy organizować, 

to przygotowania muszą się rozpocząć już w przyszłym tygodniu. Jeżeli dzisiaj jest decyzja, to nie 

podejmujemy zadania organizacji półkolonii. W momencie podjęcia decyzji o przesunięciu środków na zakup 

samochodu strażackiego konieczne jest w najbliższej korekcie budżetu ujęcie tego w odpowiednich paragrafach 

uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o sesji absolutoryjnej która planowana jest na dzień 25 czerwca br. będzie 

to sesja realna na terenie urzędu, ale tylko z Radą. 

 

Radna Kamila Butrymowicz – część środków, które nie zostały wykorzystane z funduszów sołeckich można 

przeznaczyć na warsztaty dla dzieci. Jestem za tym, aby kwotę 100 tys. przesunąć na zakup samochodu 

strażackiego dla OSP  Mnichowo. 
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Pani Wójt – będzie dużym ułatwieniem, aby tą kwestię rozstrzygnąć definitywnie, czy kwota 100 tys. 

przeznaczone w tym roku na konkursy dla organizacji pozarządowych możemy w następnej korekcie budżetu 

przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego. 

 

Przewodniczący Rady większość radnych pokazała, że jest za tym, czy mam zapytać kolejno radnych? 

 

Pani Wójt – jeśli to możliwe to bardzo proszę o wstępną akceptację. Będzie to oznaczało, że w przyszłym 

tygodniu nie podejmujemy działań na organizację konkursu na organizacje pozarządowe. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radną Marię Brykczyńską, czy wstępnie akceptuje? 

 
Radna Maria Brykczyńska – jednak bym zostawiła część pieniędzy i spróbowała zorganizować półkolonie 
w sierpniu br. jeżeli nie, to zawsze można te środki przesunąć na inny paragraf. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radną Kamilę Butrymowicz  
Radna Kamila Butrymowicz – czy regulamin jest już gotowy? Na dzień dzisiejszy jestem za tym, aby 
środki przeznaczyć na zakup wozu strażackiego. 
 
Pani Wójt – na chwilę obecną regulaminu nie mamy, ale przygotowanie takiego regulaminu nie jest 
długotrwałym procesem. 
Przewodniczący Rady zapytał radnego Łukasza Ciesielskiego.  
 
Radny Łukasz Ciesielski – proponuje, aby tą kwestię rozstrzygnąć na którejkolwiek komisji. Na dzień 
dzisiejszy nie powinniśmy podejmować decyzji pochopnie. Jeśli przekażemy te pieniądze na wóz 
strażacki, może Pani Wójt zaproponuje przesunięcie z innego paragrafu okaże się,  że radni zabrali 
pieniądze dzieciom. Uważam, że byłaby to zbyt pochopna decyzja, dzisiaj wstrzymuję się.  
 
Przewodniczący Rady – przychyla się do opinii radnego Łukasza Ciesielskiego, oczekujemy propozycji od 
Pani Wójt, jak wpłynie do Rady, komisje właściwe mogą się spotkać i się odniosą. Sesja jest planowana na 
25 czerwca br. ale jeśli będzie konieczność można się wcześniej spotkać.  
 
Radna Maria Brykczyńska – półkolonie nie będą kosztowały 100 tys. zł. w ubiegłych latach koszt wynosił 
ok.6 tys. zł. Jeśli na komisji będziemy dyskutować  o przeznaczeniu tych pieniędzy, to uważam, że 
przynajmniej 80 tys. zł. można przeznaczyć na zakup wozu strażackiego. 
 
Ad.7 
 
Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV sesji  nadzwyczajnej 
Rady Gminy Gniezno, dziękując wszystkim za udział. 
 
Protokolant       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda       Mariusz Nawrocki 


