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PROJEKT 

 

Protokół Nr II /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 5 grudnia 2018r. 

 

Ad.1 

 

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

 

Otwarcia II Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Nawrocki, który 

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.   

Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych wobec tego wszystkie uchwały 

podejmowane na sesji będą prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.       

 

Ad.2 

  

  Porządek obrad: 
 1/. Otwarcie II sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym 

6/. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

7/. Podjęcie uchwał  w sprawach: 

a/. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego, 

b/. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno 

c/. powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących      

                              Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno, 

d/. powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy      

    Gniezno, 

e/. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

f/. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r., 

g/.obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze   

    Gminy Gniezno na 2019rok, 

h/.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r., 

i/. zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie   

    przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”, 

j/. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi     

   oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności      

   pożytku publicznego, 

k/.ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy, 

         8/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

        9/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

       10/.Wolne wnioski i informacje. 
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       11/. Zakończenie obrad II  sesji Rady Gminy. 

W trakcie czytania porządku obrad na salę przyszedł radny Łukasz Ciesielski.  

 

Ad.3 

Nikt z radnych nie złożył wniosku do porządku obrad. 

Ad.4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: Radną Panią Kamilę Butrymowicz, 

Radną Panią Iwonę Modrzejewską, Radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 15 głosów.  

 

Ad.5 

Wójt Gminy Pani Maria Suplicka poinformowała, że okres międzysesyjny jest początkiem pracy  jako 

wójta. Zapoznaje się z zakresem obowiązków pracowników, specyfiką działalności, realizacją  zadań. 

Przez 8 dni pracy przyjmuję  mieszkańców którzy licznie przychodzą do urzędu i zgłaszają różne 

problemy które wymagają pilnego działania. Realizujemy zadania, które są zaplanowane do końca 

roku i należy je wykonać. 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad.6 

 Przewodniczący Rady Pan Mariusz Nawrocki poinformował o następujących sprawach: 

- wpłynął wniosek OSP Mnichowo o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

pismo jest do wglądu w biurze Rady, 

- o spotkaniu w biurze senatora Roberta Gawła i dotyczyło Sejmiku Ziemi Gnieźnieńskiej, który odbędzie 

się w dniu 28 grudnia br. poprosił, aby radni zgłaszali chęć uczestnictwa do 7 grudnia br. W Sejmiku będą 

brały udział wszystkie samorządy powiatu.  

- przypomniał o oświadczeniach majątkowych  które należy złożyć na 30 dni od daty ślubowania tj. od 23 

listopada br. 

- trwają konsultacje w sprawie obsługi informatycznej sesji.    

Ad.7a 

W tym punkcie Rada podejmowała kolejno uchwały. 

Podano kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Radnych: panią Agatę Górną, Iwonę Modrzejewską i  

Bolesława Dziela. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Głosowanie imienne –„ za „15 głosów. 

Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłoszono Radną Panią Agatę Górną, która wyraziła zgodę. 

Rada w głosowaniu imiennym poparła jednogłośnie kandydaturę Pani Agaty Górnej na Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej, ”za” 15 głosów. 

Rada w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr II/ 4/2018 o powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego, ”za” 15 głosów. 

Ad.7b 

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno. 

Przewodniczący Rady poinformował, że były konsultacje i spośród grona radnych podał następujących 

kandydatów: Agnieszkę Rzempałę-Chmielewską, Jakuba Fryzę i Zygmunta Lewandowskiego. 

Głosowanie imienne składu komisji: za 15 głosów 

Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłoszono Jakuba Fryzę. 

Głosowanie imienne – za 15 głosów. 
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Głosowanie imienne uchwały 15 głosów „za”. 

Ad.7c. 

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno, 

Do Komisji Budżetowo – Gospodarczej zgłoszono 5 radnych: Marię Brykczyńską, Kamilę Butrymowicz, Łukasza 

Ciesielskiego, Patryka Dobrzyńskiego, Ryszarda Majewskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie 

zgłoszono. 

Glosowanie imienne: „za” 15 głosów. 

Komisja Oświaty 

Zgłoszono 3 radnych: Wiolettę Nawrocką, Iwonę Pajkert i Mariana Kaźmierczaka. 

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Głosowanie imienne: „za” 15 głosów. 

Na Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej zgłoszono radnego Patryka Dobrzyńskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

 

Na Przewodniczącego Komisji Oświaty zaproponowano radnego Pana Mariana Kaźmierczaka, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

Glosowanie imienne „za” 15 głosów. 

Glosowanie imienne uchwały : „ za” 15 głosów. 

 

Ad.7 d. 

Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu 

Gminy Gniezno. 

Podano następujących kandydatów: Marię Brykczyńską, Łukasza Ciesielskiego, Jakuba Fryzę, Mariana 

Kaźmierczaka, Agnieszkę Rzempałę-Chmielewską. Kandydaci potwierdzili chęć uczestnictwa w komisji. 

Radna Agnieszka  Rzempała -Chmielewska zgłosiła  wniosek czy można jednocześnie głosować przewodniczącego 

komisji, aby dwa razy nie głosować. Zaproponowała radną panią Marię Brykczyńską na Przewodniczącą Komisji 

Statutowej. 

Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek należy przegłosować. 

Wobec tego jeśli mają być i tak dwa głosowania to radna wycofała swój wniosek. 

Radca prawny urzędu pan Henryk Klich poinformował, aby najpierw powołać skład komisji, aby z tego składu 

wybrać przewodniczącego komisji. Należy spojrzeć na zapis §12 Statutu pkt.5. Z zapisu wynika, że nie może w 

nieskończoność funkcjonować komisja doraźna ponieważ to wiąże się z kosztami. Członkowie komisji doraźnej też 

otrzymują diety. Jeśli będzie w uchwale postanowione inaczej to jest inny problem. 

Trzeba określić do kiedy ma obowiązywać uchwała i do kiedy projekt statutu ma być opracowany. Należy do 

statutu który jest dodać nowe elementy które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. 

Ponadto radca prawny poinformował, aby zwrócić uwagę na zapis art.24 ustawy o samorządzie gminnym, że z 

interpelacji i zapytania radnych musi wynikać pytanie na które Wójt ma 14 dni na odpowiedź. Zmieniła się 

regulacja zapytań i interpelacji ponieważ zmianie uległ art.24.Interpelacja powinna być złożona do 

Przewodniczącego Rady który ma obowiązek niezwłocznego przekazania jej do Pani Wójt.  

Pani Wójt musi odpowiedzieć pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania interpelacji. Interpelacje, czy zapytanie oraz 

odpowiedź muszą być umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej BIP gminy.  

Przewodniczący Rady zapytał radcę, czy należy zapisać w projekcie uchwały, czas pracy komisji  4 miesiące, czy to 

wystarczy?. 

Radca prawny – jeśli rada uchwali, że do końca stycznia 2019r. jest to czas wystarczający.  
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Radny Marian Kaźmierczak wnioskował, aby był zapis w §.1, że komisję statutową powołuje się na okres 3 

miesięcy. Jest to realny czas do przygotowania projektu statutu. 

W głosowaniu imiennym rada powołała jednogłośnie skład komisji ”za” 15 głosów. 

 

W głosowaniu imiennym wybrano Przewodniczącą doraźnej Komisji Statutowej radną panią Marię Brykczyńską. 

Uchwała podjęta z poprawką jednogłośnie w głosowaniu imiennym.Za 15 głosów. 

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę w celu omówienia przez komisje projektów uchwał. 

Po przerwie rada podejmowała dalsze uchwały, które omówiono na wspólnym  posiedzeniu komisji. 

Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Głosowanie imienne uchwały: 15 głosów „za” 

-Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r., 

Głosowanie imienne uchwały – „za” 15 głosów.  

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego 

na obszarze Gminy Gniezno na 2019rok, 

Głosowanie imienne- „za” 9 głosów, „wstrzymujące” 6, przeciw 0 

 

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r., 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez pracownika przygotowującego uchwałę.  

Uwag komisji do projektu nie było. Opinia komisji była pozytywna. 

W głosowaniu nie brał udziału radny Bolesław Dziel który opuścił salę obrad. 

Głosowanie imienne  uchwały - „za” 14 głosów. 

  

Uchwała Nr II/11/2018r.w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r.  

w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”, 

W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie  - za „14” głosów. 

 

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności      

pożytku publicznego, 

W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie  - za „14” głosów. 

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy, 

W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie  - za „14” głosów. 

Ad.8 

Brak interpelacji i zapytań. 

Ad.9 

Brak odpowiedzi. 

Ad.10 

Radna pani Maria Brykczyńska wnioskowała ,aby na stronie internetowej gminy były wszystkie interpelacje które 

będą radni składali. Mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym. 

Dopóki nie będzie zmieniony statut to czy interpelacje i zapytania kierować do Przewodniczącego Rady, czy jak 

jest w Statucie gminy do Wójta.? 
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Radca prawny – zawsze stosujemy przepis wyższego rzędu. Jeśli ustawa wyraźnie to reguluje to stosujemy się do 

ustawy.  Kierujemy interpelacje do Przewodniczącego Rady, przed sesją na piśmie. Przewodniczący kieruje do 

Wójta  który ma 14 dni od otrzymania interpelacji na odpowiedź na piśmie. Jest obowiązek umieszczenia 

interpelacji i odpowiedzi na BIP urzędu gminy. Stosujemy tylko i wyłącznie ustawę.  

Wszystkie statutowe zapisy które są niezgodne z ustawą nie są  stosowane. 

Przewodniczący Rady zauważył, że strona internetowa gminy wymaga zmiany. 

 Ad.11 

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

Obrady sesji trwały od godziny 14.00 -17.00 

  

Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


