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Protokół Nr V /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu 22 lutego 2019r. 

 

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

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

Nawrocki, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Marię Suplicką, Panie i Panów 

Radnych, z-cę Wójta Pana Macieja Mądrego, kierownika referatu organizacyjnego Panią Hannę 

Wrzaskowską, Panią Skarbnik Panią Ewę Kaźmierską, Dyrektora GCUW Pana Jarosława 

Wietrzyńskiego, oraz mieszkańców gminy.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest zwołana na podstawie wniosku Wójta z dnia 19 lutego 

br. 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 15 radnych wobec tego wszystkie uchwały podejmowane 

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

 

Ad.2 

  Porządek obrad: 

  

1/. Otwarcie V sesji Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/.Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołania Komisji Uchwał Wniosków 

5/.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany w budżecie na 2019 rok 

b) przejęcie sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżewo Paczkowe 

c) Przyjęcie sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Wełnica 

d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 

2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Osiniec dz. nr. 125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

e) przekazania do Wojewódzkiego Skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę numer LVI 

/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina 

Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego na uchwałę numer LVI 386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 

2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Braciszewo dz. nr. ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, 

g) przystąpienia sołectwa Piekary do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

h) przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

6/. Interpelacje i zapytania Radnych. 

7/. Wolne wnioski i informacje. 

8/. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy. 
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 Ad.3 

Radny pan Marian Kaźmierczak powiedział, że brak jest zaznaczenia o sesji nadzwyczajnej na zaproszeniu i w BIP. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wynika to z wniosku złożonego przez panią Wójt. Wszyscy radni byli 

poinformowani, że to jest sesja nadzwyczajna. 

Radna pani M. Brykczyńska zgłosiła wniosek formalny o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Komisji 

Statutowej, chodzi o przedłużenie pracy komisji. 

Przewodniczący Rady poprosił panią Wójt o zgodę na wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. 

Pani Wójt wyraziła zgodę. 

Głosowanie porządku obrad po zmianie. Za 15 głosów. 

Imienne głosowanie jako załącznik Nr 1 

Ad.4 

Radni podali trzech kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków: radną panią Kamilę Butrymowicz,   

radnego pana Patryka Dobrzyńskiego, radnego pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie „za” 15 głosów.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.2 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwał: 

- uchwała Nr V/34/2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok. 

Skarbnik omówiła uchwałę. 

Radny pan M.Kaźmierczak  zapytał o przesunięcie środków w uchwale, czy to jest trwałe czy czasowe.? 

Chodzi o zabezpieczony milion natomiast zabierano się 43 tys.zł.   

Pani Wójt –  wybrano taką alternatywę aby zdążyć na konkurs. Jest to tymczasowe działanie, będziemy 

wracać do tego tematu. 

Radna M. Brykczyńska – zadania majątkowe – zostało wyrzucone zadanie drogi w Wierzbiczanach. 

Radna prosiła, aby w tej wsi wykonać odcinek drogi, gdzie została zapłacona z funduszu sołeckiego 

dokumentacja przebudowę odcinka drogi. O to radna wnioskuje.  

Pani Wójt – to co jest ujęte w zadaniach majątkowych jest dokładnie zapisem z budżetu. 

Skarbnik – należało dokonać korekty załącznika zadań majątkowych co wynikało z tego, że pracownicy 

zajmujący się inwestycjami wskazali, że takie inwestycje nie były planowane w budżecie i nie powinny 

się znaleźć w pierwszej uchwale budżetowej. 

Radna A.Górna – w Osińcu ul.Aleja.4,5 i 7 to jest jedna ulica, długość drogi to 300m. łącznie. Na 

os.Charbowym i Zamkowym sytuacja jest bardzo ciężka. Ponoszone były do tej pory duże nakłady 

finansowe na utrzymanie tych dróg przez ok.20 lat. 

Radny pan Jakub Fryza – odnośnie drogi we wsi Wierzbiczany – rada głosowała nad zatwierdzeniem 

budżetu. Komisja budżetowo-gospodarcza stwierdziła, że będzie wykreślony,natomiast nie było to 

głosowane.  

Radna M.Brykczyńska powiedziała, że komisja budżetowo-gospodarcza nie zgodziła się na drogę we wsi 

Wierzbiczany os.Żurawia z zaznaczeniem, aby tą część środków przeznaczyć na inną drogę w tej wsi. 

Nie zostało to przegłosowane. Oprócz tego droga w Lubochni została wykreślona. Mieszkańcy jeżdżą tam 

przez grunty prywatne.  

Radny M. Kaźmierczak powiedział, aby zmiany budżetowe dokładnie omawiać na posiedzeniach komisji. 

 

Głosowanie uchwały: za 11 głosów, 3 wstrzymujące, 1 przeciwny. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 3. 
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- uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przejęcie sołeckiej Strategii Rozwoju Strzyżewo Paczkowe. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 4. 

 

- uchwała Nr V/36/2019 w sprawie przyjęcie sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Wełnica 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 5. 

- uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 

listopada 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Osiniec dz. nr. 125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

Uchwała podjęta jednogłośnie. Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 6 

- uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Skargi Wojewody Wielkopolskiego 

na uchwałę numer LVI /384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina 

Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 7. 

- uchwała Nr V39/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę numer LVI 386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 

listopada 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenu położonego w 

miejscowości Braciszewo dz. nr. ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 8. 

- uchwała Nr V/40/2019 w sprawie przystąpienia sołectwa Piekary do programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020” 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 9. 

- uchwała Nr V/41/2019 w sprawie przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013-2020” 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 10. 

- uchwała Nr V/42/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

oraz trybu opracowania nowego statutu gminy Gniezno. 

Radna pani M. Brykczyńska uzasadniła uchwałę. 

Radna pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska powiedziała, że komisja potrzebuje więcej czasu na 

opracowanie nowego statutu. Komisja działa społecznie. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.Za 15 głosów. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 11. 
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 Ad.6 

 Przewodniczący Rady przedstawił interpelacje które wpłynęły od poprzedniej sesji do obecnej. 

Obrady opuścił radna A. Rzempała-Chmielewska i radny M. Kaźmierczak./godz.9.45/ 

Radna pani M.Brykczyńska zapytała jak to się stało, że budżet który był zaopiniowany pozytywnie przez 

RIO który rada przyjęła został zmieniony. Chodzi o drogi we wsi Osiniec, nie mam nic przeciwko ale 

została wykreślona wieś Lubochnia i Wierzbiczany. W to miejsce wpisano Osiniec, którego nie było w 

uchwale budżetowej. 

Pani Wójt – poprosiła radną o pisemną informację w formie interpelacji w tej sprawie. 

    

Ad.7  

Pani Wójt – jesteśmy w czasie wyborów sołtysów. Podsumowując to do tej pory jest 24 sołtysów, 

pozostało jeszcze 7 zebrań wiejskich do zrealizowania. Pani wójt podziękowała radnym za pomoc i 

współpracę w przeprowadzaniu wyborów. Jest duża frekwencja na zebraniach wiejskich. 

Następnie pani wójt poinformowała, że w dniu 14 marca br. o godz.17 w świetlicy na Piekarach odbędzie 

się spotkanie informacyjne „Programu Czyste Powietrze”. Pani Wójt zaprosiła wszystkich radnych na to 

spotkanie. 

Dalej Pani Wójt poinformowała, że w dniu 11 marca br. przypada Dzień Sołtysa i jeśli uda się w tym dniu 

to będzie spotkanie dla nowo wybranych sołtysów. Pani Wójt Zaprosiła wszystkich radnych na to 

spotkanie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali zaproszeni na uroczystość z okazji 100 

Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, aby osoby które chcą brać udział w uroczystości potwierdziły 

swoją obecność do 8 marca br.      

Ad.8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V sesję nadzwyczajną Rady Gminy 

Gniezno.  

 Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


