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PROJEKT 

 

 

 

 

 

RADA GMINY GNIEZNO 

 

Protokół nr XLVIII/2022 
 

z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno VIII kadencji w dniu 8 kwietnia 

2022 r. zwołanej w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia 

wideokonferencji 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 15 radnych.                       

 

 

W sesji uczestniczyli również: 

1. Wójt Gminy Gniezno – Maria Suplicka, 

2. Skarbnik Gminy Gniezno – Lidia Lebizon. 
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Przyjęty porządek obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno: 

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

3. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno.  
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Przebieg XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 8 kwietnia 2022 r. 

 

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno i przyjęcie porządku obrad 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Otwieram XLVIII sesję Rady Gminy Gniezno. Sesja została zwołana 

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2020r. poz. 

713 ze zmianami oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. poz. 374 ze zmianami i zostanie przeprowadzona w 

trybie zdalnym. 

Witam serdecznie Wójta Gminy Gniezno – Panią Marię Suplicką, Panie i Panów radnych Gminy 

Gniezno, pracowników Urzędu Gminy Gniezno, Panią Skarbnik oraz wszystkie osoby, które obserwują 

transmisję XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno. 

W związku z tym, że sesja odbywa się zdalnie, sprawdzę obecność wyczytując alfabetycznie imiona i 

nazwiska Państwa radnych. Radna Maria Brykczyńska? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Obecna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radna Kamila Butrymowicz? 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Obecna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Ciesielski Łukasz? 

 

- Radny Łukasz Ciesielski: Obecny. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Dobrzyński Patryk?  

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Dziel Bolesław? 

 

- Radny Bolesław Dziel: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Fryza Jakub? 

 

- Radny Jakub Fryza: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Górna Agata? 

 

- Radna Agata Górna: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Marian Kaźmierczak? 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Jestem obecny. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Lewandowski Zygmunt? 
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- Radny Zygmunt Lewandowski: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Majewski Ryszard? 

 

- Radny Ryszard Majewski: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Modrzejewska Iwona? 

 

- Radna Iwona Modrzejewska: Jestem. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Nawrocka Wioletta? 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Obecna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Nawrocki Mariusz – obecny. Pani radna Pajkert Iwona? 

 

- Radna Iwona Pajkert: Obecna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska? 

 

- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Obecna. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Państwu. Według listy obecności na sesji w tym 

momencie obecnych jest 15 radnych, więc wszystkie uchwały podejmowane będą prawomocne. Na tą 

chwilę jest jedna uchwała. Jeżeli coś by się zmieniło przed głosowaniem i ilość radnych spadnie poniżej 

kworum to oczywiście Państwa o tym poinformuję. 

Proszę o ściszenie urządzeń mobilnych, aby nie przeszkadzały w obradach. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady są transmitowane i utrwalane 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Wniosek Pani Wójt wpłynął w dniu 6 kwietnia 2022r. Wniosek do Rady wpłynął razem z porządkiem i 

porządek Państwo otrzymali. Porządek, który Pani Wójt zaproponowała jest zgodny ze statutem i wg 

tego porządku będziemy w dniu dzisiejszym pracować. Czy ktoś z Państwa ma jakiś wniosek i chciałby 

do porządku coś wnieść? Oczywiście jest taka możliwość, wtedy jest głosowanie większością 

bezwzględną. Czy ktoś z Państwa chciałby może wnieść o zmianę porządku? Nie mam zgłoszenia. 

Taka informacja, że zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, niemożliwością głosowania 

za pomocą urządzeń technicznych, w dniu dzisiejszym wszystkie głosowania będą odbywały się 

imiennie, czyli na tej samej zasadzie jak sprawdzenie listy obecności. Po odczytaniu imienia i nazwiska 

radny będzie musiał włączyć mikrofon i oddać głos za pomocą słów „jestem za”, „jestem przeciw”, 

„wstrzymuję się od głosowania”, a ja Państwa głos na papierowej liście zaznaczę. 

Proszę Państwa o spokój i wyrozumiałość. Jeżeli podczas obrad pojawią się problemy techniczne to 

ogłoszę przerwę i po przerwie sesja będzie kontynuowana. 

Proszę o wyłączenie mikrofonu na pulpicie w trakcie sesji, żeby Państwa mikrofony nie zbierały szumu 

z miejsc gdzie Państwo się znajdują. Mikrofon będzie włączany tylko podczas głosowania lub w 

momencie zabierania głosu. Jeżeli będę otwierał dyskusję nad projektami uchwał to radny, który 

będzie chciał zabrać głos, będzie musiał za pomocą pulpitu taką informację przedstawić. 

Drodzy Państwo, to by było na tyle w kwestii formalnej, czyli punkt 1 dzisiejszej sesji mamy już za sobą. 

Przechodzimy do punktu 2 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie:  
    a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: W tym momencie oddaję głos Skarbnikowi Gminy Gniezno - Pani 

Lidii Lebizon. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Dziękuję. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, uchwała Rady Gminy 

Gniezno z dnia 8 kwietnia 2022r. ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022r. 

W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2022, wprowadza się następujące zmiany: 

w § 7 po punkcie 4) dodaje się punkt 5) w brzmieniu: "5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie 

realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa polegających na: 

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między 

działami klasyfikacji budżetowej, 

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów 

inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.". 

W związku z tym, że nie miałam okazji Państwu przedstawić czego dotyczy uchwała, ja sobie pozwolę 

odczytać komunikat KR RIO o ujmowaniu w budżecie środków z funduszu pomocowego na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

W związku z licznymi zapytaniami od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów 

reprezentujących stronę samorządową, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na 

posiedzeniu w dniach 23-25 marca 2022 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym 

budżetowych aspektów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Ja nie będę czytała całego komunikatu, bo on jest dość obszerny. Tutaj chodzi o środki pochodzące, jak 

powinny być ujmowane, w jakich § klasyfikacji budżetowej, ale tutaj zwracają też uwagę właśnie o tą 

zmianę, którą dzisiaj podejmujemy w trakcie sesji – Rada Gminy Gniezno może upoważnić Wójta Gminy 

do wnoszenia zmian dot. środków pomocowych dot. konfliktu w Ukrainie. To są właśnie te zmiany. 

W sytuacji gdy organ stanowiący upoważni w powyższym zakresie organ wykonawczy, środki z 

Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym obywatelom Ukrainy 

dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogły być wprowadzane do budżetu 

zarządzeniami/uchwałami organu wykonawczego. Dotyczyć to może także wprowadzania do budżetu 

darowizn od osób fizycznych i prawnych. Należy podkreślić, że skorzystanie z tych upoważnień nie 

może skutkować zmianą wyniku budżetu bowiem omawiana delegacja ustawowa jest 

implementowana w obowiązujący system finansów publicznych, który takich możliwości nie 

przewiduje. To wszystko, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję nad projektem 

uchwały, który omówiła Pani Skarbnik. Proszę, drodzy Państwo, o zadawanie pytań. Mam pierwsze 

zgłoszenie – Pani radna Kamila Butrymowicz. 

 

- Radna Kamila Butrymowicz: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie praktyczne – czyli ta 

uchwała dzisiejsza spowoduje, że Państwo jako urząd będą mogli w dowolny sposób przenosić środki 

z danych rozdziałów, działów na inne? Co to oznacza w praktyce? Czy to będzie całkowita dowolność? 

Czy środki, które zostaną przeniesione będą wprost zapisane, że to jest na pomoc dla obywateli 

Ukrainy? Nie wiem w sumie na czym to dokładnie ma polegać, dlatego pytam. 
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- Skarbnik Lidia Lebizon: Ja powiem od razu na czym to polega. Oczywiście Wójt już ma upoważnienie 

od Państwa w uchwale budżetowej do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej dot. przeniesień 

między działami, dot. zwiększania bądź zmniejszania wydatków majątkowych, ale też w ramach 

działów niepogarszających wyniku i niezmieniających zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na tą chwilę te wszystkie uregulowania są umocowane prawnie i wszystkie te decyzje, dotacje, które 

przychodzą od Wojewody ja odgórnie mogę wprowadzić zarządzeniem, nie muszę uchwałą. 

Te środki, które w tej chwili się pojawiły, są to środki wprowadzane w zupełnie innej klasyfikacji 

budżetowej, bo w §97, gdzie Wójt nie ma umocowania do wprowadzania środków. W związku z tym, 

aby mógł mieć takie umocowanie, trzeba wprowadzić taką uchwałę porządkującą. Jeżeli chodzi o 

wprowadzenie środków to jest to ściśle sprawdzane i weryfikowane przez RIO i ja też tutaj nie mam 

dowolności działania. To są środki, które my dostaniemy na funkcjonowanie, tzn. to jest ta kwota 300+, 

którą będziemy wypłacać Ukraińcom; to są środki 40zł, które będą przekazywane osobom mającym 

pod opieką osoby pochodzące z Ukrainy. To są wszelkiego rodzaju środki, które będziemy otrzymywać 

od Wojewody. Ja nie jestem w stanie też określić tego katalogu, bo to wszystko ewoluuje, ale to są 

tylko i wyłącznie te środki, które będą przekazywane od Wojewody na funkcjonowanie w tym 

specjalnym okresie i dotyczące tylko i wyłącznie tego działania. Dowolność będzie polegała na tym, że 

jeżeli ja np. dostanę refundację poniesionych środków, np. te, które ponieśliśmy z rezerwy na 

zarządzanie kryzysowe, to będę mogła odpowiednio przyporządkować temu wydatkowi, który już 

powstał. Reszta, jeżeli chodzi o środki, to została wskazana przez RIO gdzie powinna być ujmowana i 

to są adekwatnie: §97 tylko i wyłącznie bądź §27 jeżeli chodzi o dochody, a wydatki po stronie różnych 

rozdziałów z końcówką 95 i tutaj nie ma dowolności. To tylko i wyłącznie dotyczy środków tego rodzaju 

i tylko do tego jest upoważnienie. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Maria Brykczyńska. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Na większość pytań Pani odpowiedziała, ale czy może Pani przybliżyć ten 

§97 i §27? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: §97 to są wpływy z różnych dochodów, a §270 to są środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów. To 

są paragrafy dedykowane przez RIO na środki pochodzące od Wojewody. Wiecie Państwo doskonale, 

że jeżeli ja dostaję środki na funkcjonowanie bądź na jakieś ściśle określone cele, to najpierw muszę je 

po stronie dochodów wprowadzić, żeby potem po stronie wydatków je rozlokować. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: To wiadomo. W uzasadnieniu było napisane, że gmina może otrzymać 

jakieś dodatkowe dotacje czy darowizny od osób fizycznych i w tym momencie też Państwo mogą 

rozporządzeniem dysponować tymi środkami, ale czy dobrze zrozumiałam, że tutaj tylko i wyłącznie 

chodzi o środki, które otrzymamy z zewnątrz i będziemy nimi dysponować, czy też jest taka furtka, żeby 

z naszych środków przekazywać dodatkowo jeszcze pieniądze? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Nie, nie. Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o dotacje, czyli środki przekazane nam 

od zewnętrznych osób fizycznych bądź prawnych, czyli to tzw. dotacja, bo ktoś chciał nam przekazać 

określoną sumę, dotację celową na jakiś zakup przeznaczony dla osób pochodzących z Ukrainy.  

 

- Radna Maria Brykczyńska: Rozumiem, dziękuję. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Pan radny Marian Kaźmierczak. 
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- Radny Marian Kaźmierczak: Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, żebyśmy mieli sprawę zupełnie jasną. Czy 

my dotychczas wydaliśmy już jakieś pieniądze na Ukraińców? Czy za wszystko, na co wydamy 

pieniądze, dostaniemy refundację? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Jeżeli chodzi o wydatki, które my wykonaliśmy dot. osób z Ukrainy to jest około 

15.000,00 zł. Nie powiem dokładnie, bo to jest kwota z groszami. Tą kwotę wydaliśmy na zakup 10 

łóżek, 10 materaców, 10 pościeli, jeszcze jakieś kosze były. Chodziło o zabezpieczenie miejsca 

ewentualnego przyjęcia osób potrzebujących pomocy. Te środki, które my wydaliśmy w miesiącu 

marcu, zostały nam zwrócone na rachunek wyodrębniony dedykowany właśnie środkom na Ukrainę. 

Ten koszt został w 100% zrefundowany. Pozostałe środki, które będą do nas wpływały to są już środki, 

które my piszemy „zapotrzebowanie zgodnie z wnioskami”, tzn. to są właśnie te środki 40zł, 300zł i 

ewentualnie jeżeli będziemy potrzebowali i będziemy już mieli u siebie punkt przyjęcia osób 

potrzebujących pomocy, to tam też o te środki możemy wnioskować i będą nam refundowane te 

koszty, które my obliczymy. To będzie nocleg, wyżywienie, środki czystości, z tego co pamiętam. 

Jeszcze jest dofinansowanie do posiłków, ale to też GOPS tutaj realizuje właśnie dla dzieci z Ukrainy. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dobrze, czyli żebyśmy jeszcze uszczegółowili – na zakup tych łóżek itd. 

wzięliśmy pieniądze z budżetu gminy. Z którego paragrafu? Teraz dostajemy tego refundację, tak? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Tak, tak. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Organizowana była zbiórka w szkołach i z tego co wiem tam też były nowe 

komplety pościelowe. One się podziały gdzie? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie radny, ja nie czuję się w kompetencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. 

Ja po prostu poproszę o informację i przekażemy Panu tą informację po sesji, bo jeżeli chodzi o zbiórki 

pomocowe i te niedotyczące funduszy gminy to ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Ja znam tylko 

i wyłącznie te, które są realizowane z naszego budżetu gminnego. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Czyli kwestia przesunięć, o których była mowa również ma służyć temu 

celowi, że weźmiemy z jakiegoś zadania pieniądze, finansujemy coś? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Nie, nie, absolutnie. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Czyli nie weźmiemy dopóki nie dostaniemy dofinansowania? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Dokładnie tak. Ja mogę wprowadzić tylko i wyłącznie zarządzeniem dochód, 

wydatek. Ja tutaj muszę mieć bilans, czyli dostaję po stronie dochodowej powiedzmy 50 tys. i to 50 tys. 

przeznaczam po stronie wydatkowej, ale tylko i wyłącznie na sprawy dot. uchodźców. Ta zmiana tylko 

tego dotyczy. Ja nie mogę tutaj ze swoich środków przekazywać na sprawy związane z uchodźcami. To 

tak nie działa. 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Dobrze, to ostatnie moje pytania – jak te wszystkie działania, o których 

dzisiaj mówimy, mają się do oświadczenia rzecznika rządów, który się uchodźcami teoretycznie 

zajmuje, że to ma być przez okres 2 miesięcy, bo 2 miesiące to jest wystarczający czas do tego, żeby 

znaleźli pracę i usamodzielnili się? 
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- Skarbnik Lidia Lebizon: Panie radny, ja nie będę dementować… 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: To jest informacja, która była we wszystkich mediach podana. 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Nie mnie oceniać wypowiedzi rzecznika rządu i wchodzić w dyskusję. Na tą 

chwilę z tego co my zrobiliśmy w gminie, to zrobiliśmy zapotrzebowanie rzeczywiście na dwa miesiące 

– na kwiecień i maj. Ja się trzymam wytycznych z pism od Wojewody i w związku z tym my wypełniamy 

nasze obowiązki ustawowe – rozliczamy te środki, pozyskujemy. Co będzie dalej to będę oczywiście 

Państwa informować. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję bardzo. Trwa dyskusja dot. uchwały zmiany budżetowej 

na 2022r. Pani Maria Brykczyńska jeszcze raz, proszę bardzo. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Chciałam tylko odpowiedzieć Panu radnemu Kaźmierczakowi. Te wszystkie 

pościele, artykuły spożywcze czy pierwszej potrzeby, które ludzie przynosili, to było poza gminą i to 

było rozdysponowane między ludzi z Ukrainy, którzy do nas na teren przybyli, także jest taki magazyn 

zbiorczy w Szczytnikach Duchownych, oprócz tego co w szkole. To wszystko zostało wydatkowane dla 

nich – to tak na marginesie. Chciałam się jeszcze Pani Skarbnik dopytać – te 15.000,00 zł mówi Pani, że 

nie może przeznaczyć, a tutaj było już wcześniej przeznaczone. Wiadomo, że była zawierucha i nikt nic 

nie wiedział. Czy dobrze rozumiem, że jednak te pieniądze wróciły na konto gminy na ten paragraf, z 

którego zostały wzięte? 

 

- Skarbnik Lidia Lebizon: Tak, umocowanie ustawowe Wójta jest takie, że może dysponować rezerwą 

na zarządzanie kryzysową i rezerwę ogólną. To jest umocowanie wynikające z ustawy o finansach 

publicznych. W momencie kiedy istnieje potrzeba, można uruchomić taką rezerwę i dokonać zakupów. 

My uruchomiliśmy tą rezerwę zgodnie z przesłankami RIO, bo dostaliśmy pismo – była opinia RIO, że 

zakupy dot. właśnie tych pierwszych potrzeb i zabezpieczenia miejsca noclegowego czy takiej pierwszej 

pomocy psychologicznej, jak najbardziej mieszczą się w katalogu zadań dot. zarządzania kryzysowego. 

W związku z tym my rozwiązaliśmy niedużą część tej rezerwy na zakup takiego wyposażenia z naszej 

rezerwy, w związku z tym, że dostaliśmy pismo informujące o tym, że poniesione koszty, które właśnie 

wydatkowaliśmy na zarządzanie kryzysowe na takie wyposażenie tych punktów, mogą zostać 

zrefundowane przez państwo i oczywiście z tej okazji skorzystaliśmy. Złożyliśmy zapotrzebowanie i cała 

kwota została nam zrefundowana. 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Dobrze. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję. Czy Państwo radni jeszcze do tego projektu mają 

pytania? Jeżeli nie to za chwileczkę poddam pod głosowanie projekt uchwały. Nie ma więcej zgłoszeń, 

w takim razie zamykam dyskusję nad tym punktem i poddaję pod głosowanie projekt uchwały ws. 

zmiany uchwały budżetowej na 2022r. Przypominam, że mamy głosowanie imienne, więc będę 

wyczytywał Państwa imię i nazwisko. Proszę zadbać o to, żeby był głos i obraz. Wtedy będę miał pełną 

identyfikację, że głosuje dany radny. 

Przechodzę do głosowania imiennego. Radna Maria Brykczyńska? 

 

- Radna Maria Brykczyńska: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radna Kamila Butrymowicz? 
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- Radna Kamila Butrymowicz: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Ciesielski Łukasz? 

 

- Radny Łukasz Ciesielski: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Dobrzyński Patryk?  

 

- Radny Patryk Dobrzyński: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Dziel Bolesław? 

 

- Radny Bolesław Dziel: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Fryza Jakub? 

 

- Radny Jakub Fryza: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Górna Agata? 

 

- Radna Agata Górna: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Marian Kaźmierczak? 

 

- Radny Marian Kaźmierczak: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Lewandowski Zygmunt? 

 

- Radny Zygmunt Lewandowski: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pan radny Majewski Ryszard? 

 

- Radny Ryszard Majewski: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Modrzejewska Iwona? 

 

- Radna Iwona Modrzejewska: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Nawrocka Wioletta? 

 

- Radna Wioletta Nawrocka: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Radny Nawrocki Mariusz – jestem za. Pani radna Pajkert Iwona? 

 

- Radna Iwona Pajkert: Jestem za. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Pani radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska? 
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- Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska: Jestem za. 

 

Głosowanie: 

Głosów „za”  15 
Głosów „przeciw” 0 

Głosów „wstrzymujących się” 0 
 

Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałę nr XLVIII/390/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Dziękuję Państwu za głosowanie. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 15 obecnych radnych poparło ten projekt. Była to jedyna uchwała, którą się 

zajmowaliśmy w dniu dzisiejszym. Zamykam ten punkt. 

 

3. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Gniezno 

 

- Przewodniczący Mariusz Nawrocki: Zanim zamknę sesję to przypomnę, że kolejna sesja będzie 

zwołana 28 kwietnia – już po świętach. 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLVIII sesję Rady Gminy Gniezno. Jeszcze raz życzę 

wszystkiego dobrego na święta, przede wszystkim spokoju. Dziękuję, że Państwo tak szybko zadziałali 

i mogli być z nami dzisiaj w pełnym składzie. Do zobaczenia 28 kwietnia. 

 

Obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gniezno zakończono o godz. 13.30. 

 

 

 

 

          Protokolant:           Obradom sesji przewodniczył: 

         Monika Salska         Mariusz Nawrocki 

                  oraz                    Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

      Monika Ofertowicz  

Biuro Rady Gminy Gniezno      


