Protokół Nr XVIII/2011
z Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno
w dniu 22 listopada 2011r.
Ad.1 i Ad.2
Otwarcia XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady
Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto w posiedzeniu
uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman, skarbnik Gminy Gabriela Cempel,
radni, przedstawicielka lokalnej prasy.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wszyscy radni
obecni na posiedzeniu.
Przewodniczący rady przeczytał wniosek wójta o zwołaniu sesji nadzwyczajnej wraz z
porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1/.
2/.
3/.
4/.

Otwarcie XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
5/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6/. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
b/. ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji
i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego.
7/. Interpelacje i zapytania radnych.
8/. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9/. Wolne wnioski i informacje.
10/. Zakończenie obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
Ad. 3
Wójt powiedział, że od ostatniej / 10 listopad/ sesji niewiele się zmieniło zadania, które były w toku są
na ukończeniu lub są zakończone mianowicie: budowa drogi na Wełnicy, trwa remont świetlicy w
Strzyżewie Kościelnym na dzień 5 grudnia jest ogłoszony przetarg na budowę pętli autobusowej we
wsi Wełnica, 24 listopada będzie przetarg na urządzenia do szpitala w Gnieźnie.
Radny Kaźmierczak zapytał jaki jest stan zaawansowania remontu w świetlicy w Strzyżewie
Kościelnym.
Wójt – wykonawca zapewnia, że remont zakończy w terminie są wprawione okna, remont jest na
ukończeniu.
Radny Kryściak zapytał wójta, czy udzielono panu Kujawie odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do
Wójta z nadzoru budowlanego.
Wójt – tak jest udzielona już odpowiedź.
Radny Nawrocki zapytał wójta, aby wytłumaczył na czym polega nadzwyczajność uchwał, które mają
być podjęte na dzisiejszej sesji , skoro w dniu 30 listopada br. jest planowana następna sesja.
Wójt – jest to kwestia terminu publikacji w dzienniku urzędowym.
Skarbnik – aby zostały w terminie opublikowane uchwały w dzienniki urzędowym województwa
wielkopolskiego.
Radny Kryściak – na poprzedniej sesji przewodniczący rady zaświadczał, że następna sesja odbędzie
się w dniu 30 listopada dlaczego nie powiedział, że będzie się trzeba spotkać wcześniej.

-2Przewodniczący rady powiedział, że wójt zwrócił się do niego z pismem i jego obowiązkiem było
zwołanie sesji.
W przypadku uchwały o wzorach formularzy deklaracji to projekt tej uchwały nie był przygotowany
na poprzednią sesję wobec tego trzeba będzie ją podjąć na obecnej sesji.
Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości to ta uchwała stanowi prawo miejscowe i
musi być opublikowana w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego do końca tego roku
jeśli by była opublikowana 1 stycznia uchwała była by nieważna. Urzędnik popełnił błąd gdyby
wojewoda ją uchylił wówczas podatek od nieruchomości nie został by uchwalony na 2012 rok
chodziło o to, aby podjąć jak najprędzej poprawioną uchwałę.
Ad. 4
Przewodniczący rady poinformował, że jego działania między sesjami polegają na tym, że
przygotowuje sesję na 30 listopada br projekty uchwał radni otrzymali poprosił przewodniczących
komisji o zwołanie posiedzeń komisji ponadto radni otrzymali projekt budżetu na 2012 rok.
Ad.5
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak, Edytę Żuchowską
i Piotra Sobańskiego. – kandydaci wyrazili zgodę.
Rada głosowała skład komisji jednogłośnie.

Ad. 6
Podjęcie uchwał:
- uchwała Nr XVIII/ 109 /2011w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2012 rok.
Głosowanie uchwały: za było 13 głosów , przeciw 2 głosy, nikt się nie wstrzymał.
- uchwała Nr XVIII/ 110/2011 w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy
Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Ad. 7 i ad.8
Nie było interpelacji radnych oraz odpowiedzi.
Ad.9
Nie było wniosków i informacji.
Ad.10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję
nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno.
Obrady sesji rady trwały od godz.08.00 do 08.25.

Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Słomczewski

Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie / wszyscy radni obecni/ bez uwag i
poprawek na sesji w dniu 30 listopada br.

