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Protokół obrad XXIII sesji Rady Gminy Gniezno, która odbyła się w dniu 13 marca 2020r. 

w sali obrad Urzędu Gmin przy ul. Reymonta 9-11. 
 

Ad.1 
Przewodniczący Rady Mariusz Nawrocki otworzył XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, powitał 

Panią Wójt Marię Suplicką, z-cę Wójta Macieja Mądrego, Panie i Panów Radnych, pracowników Urzędu 

Gminy oraz mieszkańców Gminy Gniezno, którzy obserwują obrady podczas transmisji internetowej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Wójt złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, który 

zawierał porządek obrad, radni otrzymali. 

Ad.2 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w 

postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Nawrocki wobec braku uwag uznał, że porządek obrad 

zaproponowany przez Panią Wójt będzie obowiązujący. Przypomniał, że sesja jest transmitowana na 

żywo,po sesji nagranie publikowane jest w BIP oraz poprosił o wyłączenie lub ściszenie telefonów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 12 radnych, wobec tego uchwała podjęta 

będzie prawomocna. Nieobecni radni: Maria Brykczyńska, Iwona Pajkert i Jakub Fryza. 

Lista obecności radnych jest załącznikiem do protokołu. 

Ad.3 

 Podjęcie uchwał. 

- uchwała Nr XXIII /162/2020 w sprawie :postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno. 

Przewodniczący Rady powiedział, że radni znają treść uchwały pierwotnej, która była umieszczona w 

internecie, natomiast autopoprawkę otrzymali krótko przed sesją. 

Kierownik Referaty Podatków i Opłat Lokalnych Pan Andrzej Trzciński poinformował o autopoprawce do 

projektu uchwały, która precyzuje treść  par.1 i uzasadnienie. Przed sesją radni otrzymali nowy kształt 

uchwały po autopoprawce. Pan Trzciński omówił treść autopoprawki i projekt uchwały. 

Radny Marian Kaźmierczak zapytał, w jakim zakresie uchwała podjęta na poprzedniej sesji została przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową zakwestionowana, dlaczego trzeba ją ponownie podejmować? Czy na 

pewno w tytule uchwały jest dobrze napisane, że o odbieraniu odpadów, a nie o dostarczaniu odpadów. 

Kierownik Andrzej Trzciński – potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z tego, że w poprzednio uchwalonej 

uchwale wyłączono z obsługi wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, spowodowało to, że wyłączono 

również domki letniskowe. Wynika to z pewnych rozbieżności jeśli chodzi o klasyfikację budynków. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że domki letniskowe nie są budynkami zamieszkałymi. 
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Radna Kamila Butrymowicz w nawiązaniu do pytania radnego Mariana Kaźmierczaka zapytała, czy  

sprawdzono zapis w uchwale, że zamiast słowa  „o odbieraniu”  powinno być słowo „o przekazaniu”. 

Kierownik Andrzej Trzciński – są dwa pojęcia. Jeśli chodzi o słowo „przekazywanie”, to można 

przekazywać osobiście, to się odbywa poprzez dostarczenie odpadów do PSZOK-u. Umowa jest napisana na 

odbiór odpadów i to jest prawidłowe słowo. 

Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały – „za” 12 głosów, „przeciw „0, „wstrzymujące” 0. 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do uchwały. 

Głosowanie projektu uchwały z autopoprawką: „za” 12 głosów,” przeciw”0,” wstrzymujące”0 

Imienny wykaz głosowania jest załącznikiem do uchwały. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja Rady zaplanowana na dzień 26 marca br. zostaje odwołana, 

posiedzenia również komisji. 

Wójt Gminy Maria Suplicka wystosowała apel do mieszkańców gminy Gniezno, w związku z trudną 

sytuacją epidemiologiczną w kraju. W dniu wczorajszym zwróciłam się z apelem do mieszkańców o 

ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem. Od minionej środy 

prowadzone są intensywne działania związane z zarządzaniem kryzysowym. Wspólnie z inspektorem ds. 

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego panem Krystianem Pietruszczakiem pracujemy nad wszystkimi 

sprawami, które dotyczą bezpośrednio wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gniezno. Pani 

Wójt zwróciła się z apelem do mieszkańców gminy, aby zwrócili uwagę na osoby  samotne, seniorów, osoby 

niepełnosprawne, które może wymagają pomocy. Może to być rozmowa telefoniczna i pytanie o pomoc. 

Zwracam się także z apelem do mieszkańców, aby dostosowywali się do wszystkich zaleceń Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, które są dostarczane poprzez media publiczne i wszelkie inne środki przekazu. 

Główne zasady zleceń to: wzmocnienie higieny osobistej, ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Jesteśmy 

otwarci na pytania, ale proszę, aby odbywało to się w miarę możliwości za pośrednictwem telefonu, mailem, 

poczty lub faxem. 

Pani Wójt poprosiła o przedstawienie kluczowych informacji dotyczących zapobiegania szerzenia się ryzyka, 

inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy Gniezno Pana Krystiana Piertuszczaka. 

Pan Krystian Pietruszczak na wstępie powiedział kilka słów o sobie. Dalej powiedział, że jesteśmy w 

szczególnej sytuacji, co do dostępu mieszkańców do urzędu. Obecnie będziemy zmuszeni to ograniczyć, 

ponieważ zagrożenie dotyczy niebezpieczeństwa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego 

Urzędu. W momencie zarejestrowania przypadku hospotalizacji pracownika urzędu, wówczas cały Urząd 

Gminy będzie hospitalizowany i to jest główne nasze zagrożenie na dzień dzisiejszy. Ważniejsze niż 

zakażenia, których jest obecnie 58. Miasto Gniezno jeszcze nie zarejestrowało przypadku zakażenia 

koronowirusem, ale gdyby się zdarzył na terenie gminy Gniezno taki przypadek, że osoba będzie w szpitalu 

to musi złożyć oświadczenie, gdzie ostatnio przebywała i z kim się kontaktowała. Jeśli okaże się, że osoba 

przebywała w Urzędzie Gminy, wówczas my wszyscy będziemy ponosili konsekwencje. Państwo Radni 

uczestnicząc tutaj na sesji, też muszą mieć świadomość, że jeśli wystąpi taka sytuacja, to będą państwo 

hospitalizowani. Mówię to po to, aby nie straszyć zarażeniem. Bardziej niebezpieczne jest funkcjonowanie 

Urzędu Gminy, jako organu administracji publicznej, który zarządza terenem naszej gminy. Z mocy ustawy 

Wójt jest szefem obrony cywilnej. W przypadku, gdyby była taka sytuacja, że gmina jest zamknięta i jest 

hospitalizacja wówczas Pani Wójt jako szef obrony cywilnej również jest hospitalizowana. Skutki tego 

byłyby bardzo poważne dla naszej gminy. 

Pan Krystian Pietruszczak apelował, aby bardzo poważnie podchodzić do sprawy kontaktów z ludźmi i 

państwo jako Radni muszą mieć świadomość i dbałość o funkcjonowanie Urzędu Gminy i Rady Gminy, 

która jest bardzo ważnym organem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu sytuacja się zmieni i będzie 

konieczność zamknięcia lub ograniczenia bezpośredniego dostępu obywateli do Urzędu Gminy. Obecnie jest 
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tak, że wchodzą osoby do Urzędu za zgodą pracownika, który kieruje dalej. Osoby, które nie muszą 

załatwiać spraw osobiście, prosimy nie naciskać i nie wchodzić do Urzędu. To jest bardzo ważne. 

Ad.5 

Przewodniczący  Rady powiedział, że wobec wyczerpania porządku obrad XXIII sesji nadzwyczajnej 

zamyka obrady. Podziękował za przybycie, a mieszkańcom za śledzenie obrad sesji w internecie. 

Protokolant 

Mirosława Szyda 

 

 

 

 

 

 


