Protokół Nr XV / 11
z Sesji Rady Gminy Gniezno
w dniu 28 września 2011r.
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00
Ad.1
Otwarcia XV 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,
dyr.ZEAS Jarosław Wietrzyński, dyrektorzy Szkół Gminnych, kierownik GOPS-u Mariusz Jopa,
radca prawny urzędu Henryk Klich, sołtysi, radny Powiatu Gnieźnieńskiego Rafał Skweres, kandydatów na ławników, urbaniści Filip Kaczorowski i Alicja Czaban.
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji obecnych jest 14 radnych wobec tego podjęte
uchwały będą prawomocne.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu nieobecna radna Lidia Pietrzak
Ad. 2
1/.
2/.
3/.
4./
5/.
6/.

Porządek obrad:
Otwarcie XV sesji Rady Gminy
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a/. zmiany budżetu na 2011 rok
b/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowousługowej we wsi Jankowo Dolne część działki nr 18/3 i część działki nr 18/4
c/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we
wsi Osiniec działka nr 95-103
d/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Szczytniki Duchowne działka nr 127 i 129
e/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Szczytniki Duchowne działka nr 257
f/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Wełnica działka nr 169/1
g/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we
wsi Wierzbiczany działka nr 105
h/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Wierzbiczany działka nr 159/2
i/. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Wola Skorzęcka działka nr 86
j/. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie
7/. Interpelacje i zapytania radnych,
8/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9/. Wolne wnioski i informacje.
10/.Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecnych jest 13 radnych jeden radny się spóźni.
Ad.3 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
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Mariusza Nawrockiego.
Radny Nawrocki nie wyraził zgody.
Wobec powyższego podano kandydaturę radnego Kaźmierczaka, który wyraził zgodę pozostali radni
również wyrazili zgodę.
Głosowanie składu komisji uchwał i wniosków: 13 za, 1 wstrzymujący.
Ad. 4 – Informacja Wójta z pracy urzędu między sesjami
Wójt powiedział, że na poprzedniej sesji omówił szczegółowo inwestycje rozpoczęte prace są kontynuowane na ukończeniu jest odwodnienie osiedla Małego w Osińcu jedna część, 20 września .odbył
się przetarg na budowę sieci wodociągowej w Jankowie Dolnym oraz na budowę oświetlenia drogowego we wsiach Mnichowo os.Różane, Pyszczyn i Łabiszynek.
Radny Łukasz Ciesielski zapytał,czy jest możliwość zamiany kruszywa przy wykonywanej nowej
nakładce w Zdziechowie ponieważ jeżdżą tam autobusy, ciężarówki i ciągniki droga ta może ulec
zniszczeniu.
Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z wykonawcą drogi jaki będzie koszt takiej
zamiany.
Radny Kryściak powiedział do Wójta,że mieszkańcy i członkowie rady sołeckiej wsi Lubochnia
zwrócili się do niego , że wystosowali pismo w dniu 1 kwietnia 2011r. do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi i poprosił wójta,aby udzielił odpowiedzi w miarę możliwości jak najszybciej ponadto powinna być współpraca sołtysa rady sołeckiej.
Przewodniczący rady powiedział,że odpowiedź była udzielona w czerwcu i pokazał radnemu pismo.
Wójt powiedział, że z radą sołecką i sołtysem pracownicy i on starają się współpracować relacje są
pozytywne jeśli z jakiegoś powodu nie udzielono odpowiedzi to będzie w najbliższym czasie.
Sołtys z Pszczyna zapytał wójta czy oświetlenie w Pyszczynie będzie osiedlowe czy tradycyjne.
Wójt – oświetlenie będzie tradycyjne zgodne z opracowaną dokumentacją.
Sołtys z Dalek p.Majewski zapytał wójta czy w tym roku będzie jeszcze jakieś oświetlenie wykonywane na nowych osiedlach.
Wójt – co roku na terenie gminy powstaje kilka nowych osiedli budżet jest taki jaki jest gmina nie
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb w jednym roku, chyba, że w przyszłym roku zrezygnujje
się z innych inwestycji na korzyść oświetlenia,ale większość terenu Gminy jest bardzo dobrze oświetlona.
Radny Adamski powiedział, że pan Kokotowski nie zgodził się, aby przy jego gruncie był czyszczony rów przez spółkę melioracyjną.
Wójt- o tej sytuacji nie został powiadomiony będzie rozmawial z p.Kokotowskim.Natomiast w
sprawie przepustu rozmawiał z p.Damsem, który zaproponował ponowne spotkanie w powyższej
sprawie.
Sołtys z Dalek wnioskował o zagospodarowanie wody opadowej na nowych osiedlach m.in. na osiedlu Bluszczowym.
Wójt- każdy właściciel posesji jest zobowiązany do zagospodarowania wód opadowych na swojej
posesji we własnym zakresie.
Sołtys ze Szczytnik Duchownych zapytał o sprawę zabezpieczenia przejazdów kolejowych w
Szczytnikach Duchownych
Wójt - gmina będzie starała się spowodowanie, aby był przejazd strzeżony, ale nie było zgody była
odpowiedź z PKP jesienią ubiegłego roku, że będzie podniesiona o jedną kategorię hierarchia tego
przejazdu chodzi o to, aby była chociaż sygnalizacja świetlna i to już będzie większe bezpieczeństwo przejazdu.
Dalej sołtys z Szczytnik Duchownych zapytał kiedy będzie oświetlenie w Szczytnikach Duchownych przy p.Zacholskiej.
Wójt – są wykonywane dokumentacje i sukcesywnie w przyszłym roku będzie robione oświetlenie.
Radny Sobański zapytał jak wygląda sprawa wyklejania przystanków autobusowych afiszami wyborczymi.
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na wywieszenie afiszy wyborczych.
Radny Kaźmierczak poinformował, że w Jankowie Dolnym po wyborach prezydenckich są wywieszone jeszcze plakaty.
Ad 5 – informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami.
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia dwóch komisji budżetowo-gospodarczej i rewizyjnej omawiano projekty uchwał na sesję. Ponadto obradował Zespół powołany ds.przedstawienia
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Pytań do przedstawionej informacji nie było.
Ad 6 - Podjęcie uchwał.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Nr XV/ 76 /2011 omówiła szczegółowo skarbnik Gminy.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący powiedział, że rada przystąpi do uchwały o wyborze ławników i poprosił, aby radni
podali trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Rada podała trzech kandydatów do komisji do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie: radnych: Mariana Kaźmierczaka, Mariusza Nawrockiego i Romana Solarka
kandydaci wyrazili zgodę.
Głosowanie składu komisji d.s.wyboru ławników – jednogłośnie.
Radny Zygmunt Lewandowski przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu ds.przedstawienia opinii
o kandydatach na ławników.
Radny Kryściak zaproponował, aby kandydaci na ławników przedstawili krótką informację o sobie.
Kandydaci kolejno się przedstawili. Pytań do kandydatów rada nie miała.
Radca prawny urzędu p.Henryk Klich przedstawił sposób głosowania na ławników.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania i liczenia głosów.
Przewodniczący rady przystępując do następnej uchwały poinformował, że na wniosek wójta został
wycofany projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Jankowo Dolne część działki nr 18/3 i część
działki nr 18/4 – był wniosek komisji budżetowo-gospodarczej o zmianę klasyfikacji dróg musi to
być uzgodnione z projektantem i dopiero wtedy może ponownie trafić na sesji.
- uchwała Nr XV/ 77/ 2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny
zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec działka nr 95-103
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej powiedział,że komisja proponuje 15% opłaty planistycznej.
Pytań nie było.
Rada głosowała jednogłośnie / 11 radnych obecnych na sali/.
- uchwała Nr XV/78/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne działka nr 127 i 129
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej powiedział, że komisja proponuje 15% opłaty
planistycznej.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie. / 11 radnych obecnych na Sali/
- uchwała Nr XV/ 79/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne działka nr 257
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 15 opłaty planistycznej.
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Głosowanie opłaty planistycznej w wysokości 15% - 8 głosów za, przeciw 4, wstrzymujące 2.
Następnie odbyło się głosowanie całej uchwały – uchwała podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Mariusz Nawrocki przeczytał protokół komisji w sprawie wyborów na ławników z którego wynikało, że musi być głosowanie uzupełniające.
W głosowaniu tajnym rada wybrała Romana Suleja pozostałe dwie kandydatki Elżbieta Błaszak z
Winiar i Beata Stachowiak z Modliszewka uzyskały tą samą liczbę głosów.
Do Sądu Pracy został zgłoszony jeden kandydat – Zygmunt Pacholczyk, który w głosowaniu otrzymał 12 głosów.
- uchwała Nr XV/80/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica działka nr 169/1
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 15 opłaty planistycznej.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady powitał i przedstawił uczennice sportsmenki triathlonistki zamieszkałe w Jankowie Dolnym Alicję i Dorotę Lewandowskie i ich mamę oraz panią trener Małgorzatę
Krauze.
Przewodniczący udzielił głosu pani trener Małgorzacie Krauze następnie mamie uczennic pani Beacie Lewandowskiej.
Starsza z sióstr Dorota, wzięła udział w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na której zajęła 8 miejsce. Z kolei Alicja Lewandowska to zwyciężczyni tegorocznych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w triatlonie.
Wójt pogratulował i podziękował za osiągnięte wyniki sportowe.
Obie uczennice otrzymały od wójta pamiątkowy dyplom, a także talon na zakup sprzętu sportowego.
Przewodniczący komisji oświaty Marian Kaźmierczak powiedział, że jest to duży nakład pracy
i wysiłek uczennic, ale też i rodziców.
Przewodniczący rady dodał, że jedna z uczennic jest prymusem i otrzyma stypendium wójta.
Następnie komisja skrutacyjna przeprowadzono wybory uzupełniające na ławników.
Dalej rada podejmowała kolejne uchwały
- uchwała Nr XV/ 81/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny
zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działka nr 105
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 20 opłaty planistycznej.
Uchwała podjęta jednogłośnie./ bez członków komisji skrutacyjnej./
Przewodniczący komisji skrutacyjnej przeczytał protokół z wyborów uzupełniających na ławników.
Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Gnieźnie w wyniku głosowania została p.Elżbieta Błaszak
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały Nr XV/82/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Pan Roman Sulej podziękował w imieniu nowych ławników radzie za zaufanie.
- uchwała Nr XV/ 83/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany działka nr 159/2
Pytań nie było.
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 15 opłaty planistycznej.
Głosowanie- uchwała podjęta jednogłośnie.
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terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wola Skorzęcka działka nr 86
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 15 opłaty planistycznej.
Pytań nie było.
Głosowanie- uchwała podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący rady poinformował radę, że najbliższa sesja rady odbędzie się w dniu 12 października br.i prosił o to, aby wszystkie komisji się zebrały przed sesją.
Następnie przewodniczący podziękował urbanistom za obecność na sesji.
Ad.7 i ad.8
Radny Kryściak – zapytał radcę prawnego, aby ostatecznie wyjaśnił § 99 pkt.5 Statutu Gminy Gniezno „ w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone
osoby.” Radny rozumie to tak, że osoby nie zaproszone nie mają prawa w komisji rewizyjnej uczestniczyć komisja rewizyjna jest specyficzną komisją i nikt nie ma prawa sugerować rozwiązań. Dwie
komisje wstecz pan przewodniczący rady sugerował głosowanie nad ławnikami w sposób jawny jest
to sprzeczne. Statut jest uchwalony i obowiązuje wszystkich.
Radca prawny urzędu p.Henryk Klich – jeśli chodzi o obrady sesji jest uregulowane w statucie.
Między innymi w statucie mówi się o tym, że sesję zwołuje przewodniczący rady co najmniej raz na
kwartał oraz zgodnie z rocznym planem pracy rady, również zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwoływane są sesje nadzwyczajne na wniosek 1/4 składu rady lub wójta.
W statucie jest określona rola przewodniczącego rady, funkcjonowania komisji rady.
Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący, a w przypadku nieobecności jego zastępca.
Gospodarzem na sesji jest przewodniczący rady ma wyciszać konflikty, być obiektywny w stosunku
do radnych , na posiedzeniu komisji gospodarzem jest jej przewodniczący musi zwołać posiedzenie
, właściwie je przygotować prowadzić i przewodniczyć posiedzeniu.
Należy zmodyfikować zapis, że w posiedzeniu komisji mogą brać udział tylko jej członkowie oraz
zaproszone osoby. W posiedzeniach komisji mają obowiązek uczestniczyć jej członkowie przewodniczący może zaprosić inne osoby nie koniecznie muszą być radnymi, ale na tle ustawy o dostępie do
informacji jawnych udział w posiedzeniach mogą wziąć wszyscy obywatele bez prawa zabrania głosu. Jeśli przewodniczący rady przyszedł jako obywatel miał prawo przyjść i przysłuchiwać się.
Jeśli radny Kryściak mówił o konkretnym przypadku, że przewodniczący rady przyszedł na posiedzenie komisji rewizyjnej miał takie prawo jako obywatel na tle ustawy o dostępie do informacji
jawnych.
Radny Kryściak powiedział, że w regulaminie pisze inaczej.
Radca prawny odpowiedział, że na tle ustawy o dostępie do informacji publicznych ten zapis się
zdezaktualizował każdy ma prawo przyjść na posiedzenie komisji owszem trzeba zmienić statut do
zmieniających się przepisów. Natomiast pan przewodniczący rady bez udzielenia mu głosu przez
przewodniczącego komisji nie miał prawa zabrać głosu jeśli pan przewodniczący komisji go jemu
nie udzielił. Jeśli pan przewodniczący rady mówił, że ławników wybiera się jawnie to napewno się
pomylił, gdyż zgodnie z ustawą jest głosowanie tajne nad wyborem ławników.
Na posiedzenie sesji i każdej komisji może przyjść każdy obywatel chyba,że obrady będą utajnione
ale bez udzielenia głosu nie można zabierać głosu.
Radny Marian Kaźmierczak zwracając się do radcy prawnego powiedział, że radca użył słowa jakikolwiek obywatel w stosunku do pana przewodniczącego rady nie wie jak ma to rozumieć – obywatel.
Radca prawny powiedział, że wyrażał się precyzyjnie. Jeśli powiedział, że jakikolwiek obywatel to
będzie to osoba zdolna do czynności prawnych czyli obywatel ponadto należy to rozumieć szerzej
na tle przepisów europejskich nie można myśleć tylko o obywatelach naszych gmin nie powiedział
tego w sensie ujemnym tylko w sensie pozytywnym tego wymagają ustawy o informacji publicznej,
że tam gdzie nie ma tajemnicy służbowej i państwowej to każdy ma prawo przyjść na posiedzenie.
Trzeba przestawić się na jawność w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym obywatelem równym wśród
równych jest też pan przewodniczący rady.
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Radny Kryściak złożył wniosek formalny, aby zwołać komisję do zmiany statutu.
Radca prawny powiedział, że są zapisy w statucie które trzeba znowelizować uchwalony statut
byłwzorcowym opracowanym przez WOKiS dobrze by było,aby przewodniczący rady na następnej
sesji wprowadził do porządku obrad powołanie komisji ds.zmiany statutu.
Radny Jacek Szymański powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, aby na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej której jest członkiem przebywał pan przewodniczący rady,ale zabieranie głosu i sugerowanie swojego ustosunkowania się do danej uchwały jest sugestią, która wybiega poza
jego kompetencje..
We wsi Lubochnia odbyło się zebranie w sprawie funduszu sołeckiego część mieszkańców zaprotestowała, że nie zostali zaproszeni na zebranie.W trakcie zebrania jeden z członków rady sołeckiej
powiedział, że część mieszkańców nie wiedziała o zebraniu ponieważ nie doszło do nich zaproszenie. Członek rady sołeckiej wpisał do protokołu z tego zebrania, że prosi o ponowne zebranie Jeżeli
wg.statutu mieszkańcy nie zostali prawidłowo powiadomieni o zebraniu głównie mieszkańcy osiedla
Sosnowego którzy są nowymi mieszkańcami to powinno się odbyć ponowne zebranie. Przewodniczący rady zastępował na tym zebraniu sołtysa.Był organizowany Dzień Kobiet dla starych i nowych
mieszkańców wsi chodzi o ich integrację. Radny uważa, że kompetencja pana przewodniczącego
była na tym zebraniu naganna.
Przewodniczący rady powiedział, że zaprosił go na zebranie sołtys wsi Lubochnia zwołane było
prawidłowo sołtys twierdził,że rozesłał wszędzie kurendy i one wróciły obecnych było 26 mieszkańców wsi jeden mieszkaniec postawił wniosek, że trzeba zebranie odwołać i został on przegłosowany i mieszkańcy stwierdzili, że zebranie ma być kontynuowane.. Tematem zebrania było na co
wieś chce wydać fundusz sołecki. Odłożenie terminu zebrania groziło tym, że wieś straci swój fundusz sołecki.
Radny Kaźmierczak zapytał radcę, jeżeli przewodniczącemu rady wolno uczestniczyć w posiedzeniach komisji na zaproszenie przewodniczących komisji, a nie wolno mu zabierać głosu to gdzie
jako radny ma wypowiadać swoje opinie.Jeżeli tego nie ma ustalonego w kompetencjach przewodniczącego to należy to uwzględnić. Jak przewodniczący rady ma uczestniczyć w pracach rady jako
radny.
Radca prawny – po to jest uchwalony statut czy ustawa, aby ich przestrzegać rola przewodniczącego
rady jest ściśle określona w ustawie o samorządzie gminnym tj.zwołanie sesji rady conajmniej raz na
kwartał albo zgodnie z przyjętym planem pracy rady do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza
projekty uchwał i inne materiały, które są przedmiotem porządku obrad to jest obowiązek przewodniczącego rady i nikt inny nie może za niego tego zrobić. Ale przewodniczący nie może robić tego
wg.własnego uznania jest zapis w statucie w jakim terminie musi zwołać sesję. Jeśli wystąpi o zwołanie sesji wójt lub ¼ ustawowego składu rady wówczas zwołać sesję trzeba w ciągu 7 dni wtedy jest
sesja nadzwyczajna Jeżeli obywatele którymi są również radni mają prawo przyjść na posiedzenia
organu gminy czyli sesje i komisje, ale to nie znaczy, że kiedy chce to pan radny zabiera głos tylko
wtedy kiedy przewodniczący mu go udzieli.Jeśli jest nie członkiem tej komisji w przypadku przewodniczącego i chce zabrać głos musi się zgłosić i przewodniczący komisji pyta na jaki temat i
udziela mu głosu.
Radny Kaźmierczak powiedział, że jego pytanie było jak przewodniczący rady ma realizować swój
mandat radnego skoro nie jest członkiem żadnej komisji.
Radca prawny- wykorzystać kompetencje o których mówił wcześniej ponadto każdy radny realizuje
się poprzez spotkania z wyborcami to jest funkcja radnego.
Przewodniczący rady powiedział, że jest radnym i przewodniczącym rady bo tak chciała większość
rady. Będzie komisja statutowa należy się zastanowić nad jej składem.
Radny Szymański powiedział, że został poproszony, aby wyjaśnić sprawę zebrania w Lubochnii z
uwagi na to,że pani sekretarz była obecna na tym zebraniu poprosił ją o wyjaśnienie.

-7Pani sekretarz – sołtys zwołał zebranie pytała sołtysa, czy była kurenda odpowiedział, że była oraz
było dodatkowo ogłoszenie w gablocie i padł wniosek, czy zebranie ma się odbyć, czy je unieważnić, wniosek został przegłosowany, zebranie prowadził sołtys.
Radca prawny urzędu pan Klich w powyższej sprawie powiedział, że jest zapis w statutach sołectw,
że zwołuje się zebranie wiejskie w sposób zwyczajowo przyjęty trzeba by zbadać stan faktyczny jest
problem, czy zgodnie ze statutem sołectwa zostało zwołane przez sołtysa zebranie następnie różnie
jest praktykowane albo przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy poprzez kurendę. Jeśli będzie
pozytywna odpowiedź, że informacja o zebraniu była w sposób tam przyjęty od lat poprzez kurendę,
a nie było wywieszenie na tablicy sołeckiej. Jeśli sołtys i inni się wypowiedzą, jeśli oni stwierdzą, że
od lat wywieszali to należy przyjąć opcję, czy w taki sposób zwyczajowo było zwoływane zebranie
i dodatkowo kurenda- odpowiem jeśli zwyczajowo poprzez ogłoszenie na tablicy sołeckiej, a jeszcze
dodatkowo kurenda to zebranie jest ważne, a jeśli tylko poprzez kurendę,a do pół wsi nie dotarła to
jest inny problem. Dlatego ta sprawa wymaga zbadania, aby wyrazić opinię co z tą kwestią zrobić
jeśli była frekwencja ponad połowa to zebranie jest ważne.Trzeba zbadać tą sprawę u źródła i wysłuchać obu stron i rada rozstrzygnie, czy było ????
Radny Kryściak powołując się na ustawę o samorządzie gminnym- jeżeli chodzi o obowiązki pana
przewodniczącego rady to” zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady
oraz prowadzenie obrad rady.”
Dalej radny zauważył, że w statucie sołectwa jest zapis ,że zebranie wiejskie jest ważne gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.Rozmawiał z sołtysem, że na następny raz
kurenda ma być zwrotna, z datą i podpisem. W przypadku zebrania w Lubochni jeżeli część mieszkańców ma obiekcje, że nie zostali powiadomieni to zgodnie z obowiązującym statutem zebranie
było nieważne.
Radny Wojciech Wilkosz powiedział, że wysyłał kurendę jedną, ale często nie wracała niekiedy nie
doszła nawet do połowy mieszkańców później wysyłał 4 kurendy jest termin zebrania, a kurenda
wracała jedna, czy w tym przypadku sołtys ma odwołać zebranie ?. to jest nierealne. Kurendy wracają po terminie zebrania.
Radny Sobański wnioskował o zamknięcie sesji.
Ad.9
Sołtys z Pszczyna wnioskował, aby nie udzielać zezwoleń na wywieszanie plakatów na przystankach
autobusowych ponieważ zostają ślady po ich usunięciu.
Sekretarz poinformowała, że powinny być wyznaczone miejsca tak zobowiązuje ustawodawca jeśli
nie ma odpowiednio dużych tablic ogłoszeń wówczas plakaty wieszane są na przystankach autobusowych na przyszłe wybory można postawić słupy ogłoszeniowe lub tablice , które będą służyły wyłącznie plakatom obowiązkiem gminy jest zabezpieczyć miejsca na plakaty wyborcze.
Radny Kryściak zaproponował, aby zorganizować spotkanie sołtysów, aby podzielili się doświadczeniami.
Sekretarz powiedziała, że we wsi Lubochnia jest konflikt sołtysa z radą sołecką i to jest powód nieporozumień.
Ad.10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV sesję Rady Gminy
Gniezno.
Sesja trwała od godziny 12.00 do 15.30
Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Słomczewski

Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez uwag i poprawek na sesji w dniu 10 listopada
br.

