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Protokół Nr VII /2018 z obrad  Sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno  w dniu  6 marca 2019r. 

    

Ad.1 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.20 w sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Reymonta 9-11 

 

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

Nawrocki, który powitał wszystkich zebranych na sali obrad, Panią Wójt Gminy Marię Suplicką, z-cę 

Wójta Pana Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych, Panią Hannę Wrzaskowską Kierownika 

Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji, Dyrektora GCUW Pana Jarosława 

Wietrzyńskiego.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sesja jest zwołana na podstawie wniosku Wójta z dnia 4 marca  br. 

Przewodniczący stwierdził, że obecnych jest 14 radnych wobec tego uchwała podjęta na sesji będzie 

prawomocna. Nieobecna na posiedzeniu radna Pani Agata Górna. Lista obecności radnych stanowi 

załącznik Nr 1 do protokołu.       

 

Ad.2   Porządek obrad: 

 

1/. Otwarcie VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

2/. Przedstawienie porządku obrad. 

3/. Wnioski Radnych do porządku obrad. 

4/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5/. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i 

leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

             6/. Interpelacje  i zapytania Radnych. 

             7/.Wolne wnioski i informacje. 

             8/. Zakończenie obrad VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Ad.3 Wnioski Radnych do porządku obrad. 

 

Wniosków  do porządku obrad radni nie zgłosili. 

 

Ad.4  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

Panią radną Iwonę Modrzejewską, radnego Pana Mariana Kaźmierczaka - kandydaci wyrazili zgodę. 

Rada głosowała imiennie skład  komisji jednogłośnie: 

-  za” 14 głosów,  

- „przeciw”- 0,  

- „wstrzymujące” 0.  

 
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr.2 

 

 



 2 

Ad.5 Podjęcie uchwał: 

 

Komisja Uchwał i Wniosków Nr VII/45/2018 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: 

od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób 

fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Wiceprzewodnicząca Pani Wioletta Nawrocka – zapytała od kiedy sołtysi mogą zacząć zbierać podatki, 

czy od dnia 13 marca br.? 

Pani Wójt -  należy doliczyć 7 dni nie licząc dnia dzisiejszego. 

Przewodniczący Rady – może uchwałę uda się dzisiaj ogłosić w Dzienniku Urzędowym.  

Głosowanie imienne uchwały:  

- „za” - 9 

- „ przeciw” - 1 

- „ wstrzymuję się” - 0 

- radni nie biorący udziału w głosowaniu: - 4 

 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Z uwagi na interes prawny 4 radnych będący jednocześnie sołtysami nie brało udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem nr 3  

 

Ad.6 Interpelacje  i zapytania Radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji która odbyła się w dniu 28 lutego br. wpłynęła 

jedna interpelacja w dniu dzisiejszym od Radnej Pani Wioletty Nawrockiej w sprawie poprawy warunków 

kształcenia dzieci w Szkole Podstawowej w Goślinowie. Do interpelacji załączone jest pismo na które nie 

było odpowiedzi złożone przez Radę Rodziców w dniu 4 stycznia 2019roku. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o zaproszeniu dla radnych z okazji  Dnia Sołtysa w 

świetlicy wiejskiej  w Jankowie Dolnym w dniu 16 marca br.o godz.16.00 . 

 

 Ad.7 Wolne wnioski i informacje 

 

Radny Pan Łukasz Ciesielski zapytał Przewodniczącego Rady na jakiej  podstawie prawnej radni  będący 

jednocześnie sołtysami nie powinni brać udziału w głosowaniu uchwały. Czy jeśli Rada głosuje uchwałę o 

dietach to też nie powinna brać udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady powołał się na art.25a ustawy o samorządzie gminnym który mówi, że radny nie 

może brać udziału w głosowaniu w radzie i komisji jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Ponadto  

odczytał uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1.08.2018r.w powyższej 

sprawie. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, że będzie uchwała unieważniona. 

Radny Pan Ryszard Majewski poinformował o zebraniu Gminnych Spółek Wodnych w dniu 7 marca br. 
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Jest problem, który dotyczy również naszej gminy. Chodzi o zagospodarowanie wód  powierzchniowych, 

kto ma czyścić rowy. W ubiegłym roku gmina przeznaczyła do Spółek Wodnych 800 zł. na rok 2019 nie 

ma w budżecie  przeznaczonych żadnych środków. Radny zaprosił radnych na to zebranie. 

 

Radny Pan Marian Kaźmierczak zapytał Panią Wójt o przedstawioną przez Przewodniczącego Rady na 

początku sesji Panią Hannę Wrzaskowską jaką pełni funkcję? 

Pani Wójt – Pani Hanna Wrzaskowska jest zatrudniona zgodnie zobowiązującym regulaminem 

organizacyjnym na stanowisku kierownika referatu. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – czy będzie sekretarz w urzędzie? 

Pani Wójt – na obecną chwilę sekretarz gminy jest, do końca marca pozostaje w stosunku pracy Pani 

Anna Pacholczyk. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak – czy od 2 kwietnia br. będzie nowy sekretarz? 

Pani Wójt – Pani Hanna Wrzaskowska realizuje część obowiązków, które do tej pory realizowała  Pani 

Sekretarz. Na chwilę obecną pracuje jako kierownik referatu. 

Radny Pan Marian Kaźmierczak dalej zapytał, co będzie w kwietniu jak Pani Pacholczyk przestanie pełnić 

funkcję sekretarza gminy? 

Pani Wójt – jest to jeszcze w kwestii decyzji, czy będę na to stanowisko ogłaszała nabór. Pani 

Wrzaskowska realizuje obowiązki, które należą do pani sekretarz jeszcze obecnej. Od 1 kwietnia będzie te 

same obowiązki realizowała. 

Radna Pani Maria Brykczyńska – zapytała o ogłoszone nabory na trzy stanowiska w urzędzie gminy. 

Do kiedy nabór trwa, i czy zgłosili się chętni? 

Pani Wójt – w dniu wczorajszym o godz.14 nabór został zamknięty. Na stanowisko informatyka wpłynęła 

jedna oferta. Na stanowisko podinspektora ds. kultury wpłynęło 6 ofert. Na stanowisko ds. obsługi 

kancelaryjnej i sekretariatu wpłynęło 13 ofert.   

Dalej Pani Radna Maria Brykczyńska zapytała, czy będzie ogłoszony nabór na stanowisko w referacie 

gospodarki i rozwoju, gdzie pracownik złożył wypowiedzenie.? 

Pani Wójt – potwierdzam, pewne zmiany w zakresie realizacji obowiązków na stanowisku 

dotychczasowego pracownika dokonały się na wniosek pracownika. Trwa procedura zgodna z kodeksem 

pracy. Szczegółowa informacja dla Pani Radnej po obradach sesji. 

 

Ad.8 Zakończenie obrad VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

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

Gniezno.  

  

Obrady sesji trwały od godziny 14.20 – 14.55 
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Protokolant            Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Szyda                  /-/ Mariusz Nawrocki 

 

  

  


