Protokół Nr XII / 11
z Sesji Rady Gminy Gniezno
w dniu 30 czerwca 2011r.
Ad.1
Godzina rozpoczęcia obrad 14.00
Otwarcia XII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski,
który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno
Włodzimierz Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel,kierownik
GOPS-u Mariusz Jopa.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu nieobecni radni: Lidia Pietrzak
i Mariusz Nawrocki.
Następnie Przewodniczący rady poinformował o piśmie złożonym w dniu 24 czerwca przez Wójta Gminy
o zwołaniu sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad, który przeczytał.
Ad. 2

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.

Porządek obrad:

Otwarcie XII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XI sesji nadzwyczajnej.
Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Podjęcie uchwał w sprawach:
a/. zmian budżetu na 2011r.
b/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
c/. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Jankowo Dolne działki o nr ewid.66/1 oraz 66/5 – 66/17
d/.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Strzyżewo Smykowe działki o nr ewid.11/2, 126/1 oraz 126/3
e/.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Wierzbiczany działka o nr ewid.25

8/.
9/.
10/.
11/.

Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.

Ad.3
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XI sesji nadzwyczajnej bez uwag.
Ad.4
Wójt powiedział ,że kontynuowane są prace przy budowie hali sportowej w Jankowie Dolnym, trwa
remont świetlicy w Strzyżewie Kościelnym, trwają remonty dróg gminnych, które po zimie są bardzo
zniszczone przypuszczalny termin zakończenia za dwa tygodnie.
Przygotowywany jest przetarg na budowę nowych dróg, zakończona jest przebudowa odcinka 600 m.od
miasta w stronę Szczytnik Duchownych.
Radny Kryściak – do końca maja miała być wycena dróg we wsiach Wełnica i Modliszewko, które gmina
chce wykupić, czy już jest.
Wójt – jeśli chodzi o Modliszewko to nie ma jeszcze wyceny i wykupu jest tylko zgoda rady na wykup.
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Radny Kryściak zauważył, że zostało przelane 200 tys.zł. na wykup tej drogi.
Wójt powiedział, że te pieniądze są w planie, ale fizycznie ich nie ma.
W sprawie Wełnicy wójt powiedział, że jest wycena, ale będą negocjacje z właścicielem
Wójt odpowiedział, że też nie i dodał, że jest zrobiona wycena, ale to nie znaczy, że trzeba zapłacić tyle na
ile wyceniono. Ponieważ po wycenie mam prawo rozmawiać i negocjować obniżenie kwoty na którą
gminę stać po to, żeby tą drogę kupić.
Dalej radny Kryściak zapytał kiedy wójt zrealizuje tą wycenę.
Wójt odpowiedział, że do zrealizowania potrzeba pracownika, który zajmuje się tymi sprawami,ale
obecnie przebywa na urlopie, wraca po następnym tygodniu i wtedy przystąpimy do ustalenia terminu,
rozmów i negocjacji z właścicielem dot. kwoty jaką przekażemy za ta drogę.
Kolejne pytanie pana Kryściaka - czy wójt udzielił już odpowiedź mieszkańcom odnośnie zdjęcia
garbów?
Wójt : odpowiedzi jeszcze nie udzieliłem ponieważ te garby zostały założone na określony wniosek
mieszkańców i mają oni przynieść wniosek o to, żeby te garby zostały, ale jeszcze tego nie zrobili.
Dalej radny Kryściak powiedział, że tego wniosku szukał , a wójt informował, że jest on w wydziale
ruchu drogowego tego wniosku nie ma też w archiwum ,które zostało zalane jeżeli się zalały dokumenty
powinien być protokół zniszczenia, a nic takiego nie ma.
Wójt - niezależnie od tego, czy jest czy nie ma, te garby nie zostały założone z tego powodu, że ja
chciałem wydać pieniądze, zrobić na złość mieszkańcom i założyć garby.
Wójt - na dzisiaj śladu nie ma, garby zostały założone około 8 lat temu i na dzisiaj radnemu nie stworzę
takiego dokumentu.
Dalszych pytań nie było.
Ad.5
Przewodniczący rady przedstawił radzie sprawozdanie o pracy rady między sesjami.
Odbyły się posiedzenia dwóch komisji- rewizyjnej i budżetowo-gospodarczej.
Dalej przewodniczący poinformował, że wziął udział w spotkaniu z okazji XX lecia normalizacji
stosunków polsko-niemieckich organizowane przez seniora Prymasa i starostę Dariusza Pilaka
Pytań nie było.
Ad.6
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: radną Edytę Żuchowską i radnych
Mariana Kaźmierczaka i Piotra Sobańskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Rada głosowała jednogłośnie skład komisji.
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji obecnych jest 13 radnych wobec tego podjęte uchwały
będą prawomocne.
Ad.7 – podjęcie uchwał
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały o zmianach w budżecie na 2011r.
Dochody i wydatki budżetu zwiększono o kwotę 251.227,64 zł
Dochody zmieniono z uwagi na wpływ środków UE na projekt „Edukacja – integracja-zatrudnienie „ w
kwocie 88.849,02 zł. Projekt realizowany przez GOPS.
Dochody własne zwiększono o kwotę162.378,62 zł.m.in.127.200,00 zł – wpływy podatku od
nieruchomości os.prawne, za koszty upomnień, odsetki oraz rekompensata utraconych dochodów PFRON.
Wydatki
Zwiększone dochody przeznaczono na:
161.629,62 zł na utrzymanie dróg gminnych z tego 100.000,00 zł na inwestycje drogowe

-350.000,00 zł przeniesiono między paragrafami w rozdziale 71004/ plany zagospodarowania
przestrzennego/
112.000,00 zł zwiększono wydatki na Urząd Gminy z tego 100.000,00 zł wprowadzono na wydatki
inwestycyjne
12.100,00 zł zwiększono wydatki w dziale 801 zgodnie ze zmianami złożonymi przez ZEAS.
Z dotacji udzielonych z budżetu Gminy zdjęto kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu
medycznego, ponieważ sprzęt zostanie zakupiony przez Urząd Gminy i przekazany do Szpitala na
podstawie umowy użyczenia.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała Nr XII/ 60 /2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała Nr XII/ 61/ 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jankowo Dolne działki o nr ewid.66/1 oraz 66/5 –
66/17
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej pozytywna członkowie komisji znają nazwisko
właściciela.
Radny Kryściak powiedział, że pozostali radni nie znają nazwiska właściciela zapytał kiedy wpłynął ten
wniosek do urzędu.
Przewodniczący rady- ze względu na ochronę danych osobowych nie poda oficjalnie nazwiska właściciela
ale przewodniczący komisji udzieli radnemu odpowiedzi, kto jest właścicielem.
Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie odpowie bo to jest zarejestrowane w urzędzie są wnioski, gdzie są
wykonywane dokumentacje i plany w sąsiedztwie w związku z tym, aby stworzyć ciągłość linii i łączność
dróg na danym terenie są realizowane we wcześniejszej kolejności. Wnioski z poprzednich lat nie są
realizowane z różnych przyczyn nie każdy grunt kwalifikuje się do opracowania planu np.jeśli jest teren
podmokły lub trzecia klasa gruntu, brak dróg dojazdowych.
Radny Kryściak – w projekcie uchwały powinno być zapisane kiedy dany wniosek wpłynął.
Głosowanie uchwały: 12 głosów za, 1 wstrzymujący się.
- uchwała Nr XII/62/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzyżewo Smykowe działki o nr ewid.11/2, 126/1
oraz 126/3
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej jest pozytywna
Głosowanie uchwały: 12 głosów za, 1 wstrzymujący się.
- uchwała Nr XII/63/2011 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzbiczany działka o nr ewid.25
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej jest pozytywna
Głosowanie uchwały: 12 głosów za, 1 wstrzymujący się.
Ad. 8 , ad.9 i ad.10
Przewodniczący rady poinformował radę o skardze jaka wpłynęła od Pana Leszka Pawlaka zamieszkałego w
Braciszewie na Wojta Gminy i Kierownika GOPS-u i skierował tą skargę do rozpatrzenia przez komisję
rewizyjną.
Kierownik GOPS-u Pan Mariusz Jopa powiedział, że uważa, że skarga jest bezzasadna dotyczy wywiadów
środowiskowych tematów drażliwych obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych na komisji
rewizyjnej będzie wszystko wyjaśnione.
Wójt – skarga jest bezzasadna ponieważ nie jest to zgodne z prawdą co napisał pan Pawlak na komisji
rewizyjnej będzie to wyjaśnione.

-4Przewodniczący rady zapoznał radę z pismem Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych w
sprawie utworzenia lądowiska biznesowo-sportowego na gruntach Gminy Gniezno spotkanie
prawdopodobnie zorganizuje we wrześniu lub październiku.
Następnie przewodniczący rady poinformował radę o piśmie Komendanta Policji o pomoc finansową do
Adaptacji nowych pomieszczeń uzgodniono między Wójtem, a komisją budżetowo-gospodarczą będzie to
kwota około 15 tys.zł. być może będzie to jakiś sprzęt zakupiony i przekazany w formie darowizny.
Radny Kryściak – złożył brakujące uzasadnienie do jego projektu uchwały w związku z tym, że
przewodniczący nie stosuje się do art.20 ust 5 ustawy o samorządzie gminy postanowił napisać pismo do
wojewody wielkopolskiego w piśmie tym porusza też sprawę posiedzeń prezydium rady , które zwołuje
przewodniczący rady jest to niezgodne ze statutem brak jest protokołów z tych posiedzeń.
Przewodniczący rady powiedział, że dzisiejszą sesję i porządek obrad ustala ten kto prosi o zwołanie sesji
nadzwyczajnej czyli wójt uzasadnienie do uchwały jest złe ponieważ radny Kryściak próbuje załatwić swoje
prywatne sprawy nie ma dróg „objazdowych” w kwalifikacji pan radny musi to skorygować. Dalej
przewodniczący rady powiedział, że jak on będzie organizował sesję to wówczas może radny mieć do niego
pretensje, ale obecną sesję zwołał wójt na jego wniosek i program sesji też opracował wójt jako
przewodniczący radny nie miał prawo nic zmieniać takie jest prawo.
Będzie przestrzegał przepisów prawa tak długo jak długo będzie przewodniczącym.
Radny Kryściak – jeżeli jest coś nie tak należało się z nim skontaktować, aby poprawił dalej radny
powiedział, że to nie jest jego prywatna sprawa to nie jest jego droga jestto droga prywatna o długości 70
metrów i szerokości 3 metrów, która łączy dwie drogi gminne i obowiązkiem gminy jest uregulowanie tego
jeżeli kiedyś był popełniony błąd to trzeba go teraz naprawić.
Przewodniczący rady – ta droga ma 5 właścicieli radny Kryściak kupił działkę bez dojazdu do drogi
publicznej i obowiązkiem jego było, aby to sprawdzić w gminie czy działka ma dojazd panu radnemu
Kryściakowi chodzi tylko o 200 metrów, które jego interesuje, ale trzech sąsiadów radnego chce, aby gmina
kupiła całą drogę od pozostałych mieszkańców również.
Przewodniczący rady powiedział, że jest za tym, aby wykupić całą drogę i rozwiązać ten problem.
Jeżeli radny Kryściak poprawi uzasadnienie wówczas projekt uchwały wprowadzi na sesję i rada podejmie
decyzję.
Radny Kryściak – ta droga ma dwóch właścicieli jest to droga gminna i jest drogą dojazdową następnie radny
przeczytał projekt uzasadnienia, gdzie był błąd zamiast drogi dojazdowej jest napisane droga „objazdowa”.
Przewodniczący rady zapoznał radę z odpowiedziami na interpelacje radnego Nawrockiego złożone w dniu
6 czerwca br.
Ad.11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy Gniezno.
Sesja trwała od godziny 14.00 do 15.20
Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Słomczewski

Protokół został przyjęty na sesji w dniu 16 września 2011roku bez uwag w następujący sposób:
10 głosów za, 1 wstrzymujący. W głosowaniu nie brali udziału następujący radni : nieobecne na sesji
Lidia Pietrzak i Edyta Żuchowska oraz nieobecni podczas głosowania radny Piotr Sobański i Jacek
Szymański.

