Protokół Nr XXIV / 12
z Sesji Rady Gminy Gniezno
w dniu 16 maja 2012r.
Ad.1
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00
Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski,
który powitał wszystkich zebranych. W posiedzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Gniezno Włodzimierz
Leman, sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, skarbnik Gminy Gabriela Cempel, dyr.ZEAS-u Jarosław
Wietrzyński, dyr.szkół gminnych i przedszkoli, główna księgowa ZEAS-u Irena Małecka,kierownik
GOPS-u Mariusz Jopa, radny Powiatu Gnieźnieńskiego Rafał Skweres, przedstawiciele lokalnej prasy.
Przewodniczący rady poinformował, że wg listy obecności na sesji obecni są wszyscy radni wobec tego
podjęte uchwały będą prawomocne.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 2
Porządek obrad:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji rady
Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.
Dyskusja.
Podjęcie uchwał w sprawach:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
Zmian w budżecie na 2012 rok
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za
2011 rok
Nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewo
Zmianie uchwały Nr XXI/125/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2012
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo
dz. nr 28
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo
dz. nr 80, 83, 84
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary dz. nr
6
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Goślinowo dz. nr 76/1; 76/2; 76/3; 76/4; 76/6; 76/7
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego
„WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19, jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łabiszynku, jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łabiszynku, jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjnego
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr
ewid. 13 oraz części działki o nr ewid. 14/2, obręb Braciszewo, gmina Gniezno
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr
ewid. 150/1, obręb Obora, gmina Gniezno
Zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Obora- działka nr 105/12
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p) Zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezni z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi
Piekary- działka nr 140/10
11/. Interpelacje i zapytania radnych.
12/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13/. Wolne wnioski i informacje.
14/.Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
Ad.3
Radni podali trzech kandydatów do komisji uchwał i wniosków: Lidię Pietrzak,Edytę Żuchowską i Piotra
Sobańskiego, kandydaci wyrazili zgodę.
Skład komisji rada głosowała jednogłośnie.
Ad.4
Rada przyjęła protokół z XXIII sesji jednogłośnie bez uwag.
Ad.5
Sprawozdanie Wójta o pracy urzędu między sesjamiKontynuowane są prace związane z budową hali sportowej w Jankowie Dolnym, wykonywane są prace związane z
budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skiereszewo wieś i Skiereszewo os.Bajkowe. W dniu 2 maja
nastąpiło przekazanie placu budowy pod boisko Orlik termin realizacji 90 dni od daty przekazania placu budowy
tj.do dnia 31.07.2012r. Na bieżaco świadczone są usługi równiarką w zakresie równania dróg gruntowych,
wykonywane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych , wożone są materiały na utwardzanie gruntowych
dróg. W dniu 27 kwietnia odbyły się dwa przetargi nieograniczone: jeden na przełożenie kanału deszczowego
Miasto Gniezno-Wieś Osiniec na który wpłynęło 10 ofert, drugi na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w
Piekarach wpłynęło 12 ofert.Obydwa w/w.przetargi będą rozstrzygnięte i opublikowane do dnia 18 maja br.
W dniu 7 maja br. odbył się przetarg na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zdziechowie termin
wykonania do 30 czerwca. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24.500 zł.
W dniu 27 kwietnia br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o
płatność z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji operacji „Budowa drogi zjazdowej i parkingów
przy budynku świetlicy wiejskiej w Piekarach „ kwota przyznanej pomocy wynosi 135.197,- zł.
Ponadto celem pozyskania środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej gmina Gniezno w dniu 8 maja
br.złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy na realizację budowy świetlicy wiejskiej we
wsi Goślinowo, wnioskowana kwota pomocy to 500.000,- zł.
Z projektu remont świetlicy w Strzyżewie Kościelnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 11 kwietnia wpłynęły do Gminy środki finansowe w wysokości
90.639,- zł.
Radny Kryściak podziękował wójtowi za wykonanie poboczy koło fosy ponadto na dyżurze radnego były dwie
osoby, pani z Osiedla Relaks w sprawie dowozu dzieci do szkoły od września, oraz w sprawie dowozu dzieci z Alei
Kasztanowej i południowych Szczytnik jest zgoda PKS na dowóz dzieci do szkoły do Szczytnik Duchownych, ale
jeśli gmina o to wystąpi. Ponadto była Pani Ewa Jóźwiak z Goślinowa w sprawie uregulowania prawnego
działalności Pana Kościańskiego i syna, którzy prowadzą działalność gospodarczą w budynku po zmarłym Panu
Ciesielskim w Goślinowie.
Radny Mariusz Nawrocki – wójt nie poinformował w sprawozdaniu, że w urzędzie trwa kontrola NIK chciałby
wiedzieć coś więcej o tej sprawie ma to znaczenie z pracą urzędu między sesjami.
Przewodniczący rady – to nie ma nic wspólnego z obradami sesji.
Ad.6
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady na
których omówiono projekty uchwał na sesję dalej przewodniczący dodał, że wziął udział w spotkaniu
poświęconemu nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy.
Radny Mariusz Nawrocki – otrzymał informację ,że dwie osoby z komisji statutowej złożyły rezygnację zapytał
radcę prawnego urzędu, czy jeśli na sesji w listopadzie była powołana komisja statutowa w składzie 5 osób,a
wycofają się 2 osoby to ta komisja przestaje działać i trzeba powołać nową aby uchwalić zmiany w statucie.
Przewodniczący rady odpowiedział, że uchwała podjęta w sprawie komisji statutowej mówiła, że w skład komisji
wchodzi dwóch przedstawicieli komisji rewizyjnej, dwóch przedstawicieli komisji gospodarczej i jeden
przedstawiciel komisji oświaty w związku z tym, że dwóch członków najważniejszej komisji zrezygnowało uważa,
że rada się nad tym zastanowi w późniejszym terminie.
Radca prawny –cyt.” z uchwały wynika ,że rada ustaliła 5-cio osobowy skład komisji, a później imiennie powołała
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do tego składu 5 osób wobec tego jeśli ktoś ubywa z tej komisji to rada powinna skład tej komisji uzupełnić do
pełnego składu i wtedy może komisja w pełnym składzie pracować- tak to wygląda w sensie formalno prawnym.”
Radny Mariusz Nawrocki- cyt. „chciałem złożyć wniosek formalny, abyśmy na obecnej lub na przyszłej sesji o te
dwie osoby uzupełnili tą komisję, aby komisja mogła dalej pracować.”
Radny Nawrocki –zwrócił się do radcy prawnego - musimy powołać nową komisję czy uzupełnić?
Radca prawny – dokonać zmiany w składzie osobowym trzeba i do porządku obrad wprowadzić.
Przewodniczący Rady – dzisiaj nie będziemy uzupełniać rada się zastanowi na Prezydium Rady i przedstawi
propozycję.
Radny Marian Kaźmierczak zapytał jeżeli nie znajdą się następne dwie osoby z komisji rewizyjnej do składu
komisji co w tej sytuacji?
Radca prawny – trzeba zmienić uchwałę i ustalić 3-osobowy skład komisji.
Radny Kaźmierczak – albo wybrać nową komisję.
Radca prawny – pierwszą czynnością jest przyjęcie liczby członków komisji jeżeli 5 osób to trzeba dobrać 2 osoby.
Radny Kaźmierczak – „a jeśli nie będzie osób, które można dobrać to co wtedy?”
Radca Prawny – jeśli nikt nie wyrazi zgody to trzeba zmienić paragraf 1 uchwały, że komisja będzie pracowała w
składzie 3 osobowym i tą trójkę zostawić niech pracuje jeśli zechce”
Radny Kaźmierczak – cyt.”a nie powołać nową komisję nowy skład?”
Radca prawny – „po co? nie – nowy skład równał by się z tym, że trzeba by było odwołać tych trzech także byłaby
bardziej skomplikowana sprawa.”
Przewodniczący rady – cyt.„ zostawmy ten temat prezydium rady się do tego ustosunkuje zastanowimy się co w tej
sytuacji lepiej zrobić i w odpowiednim czasie radzie zaproponujemy wyjście z tej patowej sytuacji”
Radca prawny zapytał przewodniczącego rady- czy już jest opracowany projekt statutu.
Przewodniczący rady – nie ma żadnej informacji w tej sprawie.
Radny Mariusz Nawrocki – cyt. „w kwestii formalnej aby przewodniczący rady to ujął na kolejnej sesji aby tą
kwestię rozstrzygnąć „
Przewodniczący rady – do radnego Nawrockiego powiedział, że to on przygotowuje porządek obrad sesji i jeżeli
uzna, że sprawa jest na tyle dogadana to zrobi to, ale zastanowi się na prezydium rady.
Ad.7 i 8
- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
Skarbnik omówiła projekt uchwały, pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Skarbnik omówiła projekt uchwały, dochody zmniejszono dochody o kwotę 115.167,00 zł, łączna kwota dochodów
budżetu wynosi 27.881.126,30 zł. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę135.099,27 zł łączna kwota wydatków
budżetu wynosi 29.723.148,57. Deficyt budżetu Gminy na rok 2012 wynosi 1.842.022,27 zł.zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Pytań nie było
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Gniezno za 2011 rok
Skarbnik Gminy omówiła wykonanie budżetu głównie poprzez omówienie niżej wymienionych sprawozdań:
bilans z wykonania budżetu za rok 2011 (OF), rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszu jednostki.
Przewodniczący rady – dodał, że obowiązek zatwierdzenia bilansu wprowadziła nowa ustawa o finansach
publicznych robimy to po raz drugi w zeszłym roku w tym roku postanowiłem te sesje rozdzielić, aby radni mogli
lepiej się z tymi sprawami finansowymi zapoznać sesja absolutoryjna odbędzie się w dniu 20 czerwca br.o godzinie
12.00 w urzędzie gminy.
Wszystkie komisje na posiedzeniach zostały zapoznane z Uchwałą Nr 0954/28/16/2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Gniezno sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewo.
Radny Marian Kaźmierczak zapytał kto jest odpowiedzialny za przygotowanie tej uchwały.
Przewodniczące rady – pracownik urzędu.
Radny Kaźmierczak – aby uzasadnienia uchwał były pisane czytelnie i zrozumiale.
- uchwała o zmianie uchwały Nr XXI/125/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2012
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Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we
wsi Skiereszewo dz. nr 28
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we
wsi Skiereszewo dz. nr 80, 83, 84
Radny Henryk Kryściak poprosił o zwolnienie z dalszych obrad sesji.
Głosowanie uchwały: 13 za, radny Marian Kaźmierczak nie brał udziału w głosowaniu ,
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we
wsi Piekary dz. nr 6
Pytań nie było. Głosowanie uchwały: wstrzymał się 1 radny, za 12, radny Marian Kaźmierczak nie brał udziału w
głosowaniu
- uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w
miejscowości Goślinowo dz. nr 76/1; 76/2; 76/3; 76/4; 76/6; 76/7
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo –
Handlowego „WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19, jako przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej pozytywna. Pytań nie było.
Głosowanie uchwały: 11 za, 3 wstrzymujące.
- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łabiszynku, jako przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
Pytań nie było. Opinia komisji budżetowo-gospodarczej pozytywna.Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łabiszynku, jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjnego
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej pozytywna. Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części działki o nr ewid. 13 oraz części działki o nr ewid. 14/2, obręb Braciszewo, gmina Gniezno.
Uchwałę omówił pracownik urzędu Marek Szulczewski, pytań nie było
Głosowanie uchwały: 13 głosów za,1 wstrzymujący, radny Łukasz Ciesielski nie brał udziału w głosowaniu.
- uchwała w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części działki o nr ewid. 150/1, obręb Obora, gmina Gniezno
Pracownik M.Szulczewski omówił projekt uchwały, pytań nie było.Głosowanie uchwały:1 wstrzymujący,
12 za, radny Łukasz Ciesielski nieobecny na sali podczas głosowania.
- uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Obora- działka nr 105/12
Pracownik Marek Szulczewski uzasadnił podjęcie uchwały.
Pytań nie było głosowanie: 13 za, 1 wstrzymujący.
- uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008 r. w
sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi Piekary - działka nr 140/10
Pracownik Marek Szulczewski uzasadnił podjęcie uchwały.
Pytań nie było. Głosowanie uchwały : 13 za, 1 wstrzymujący.
Ad.11 i Ad.12.

Radny Mariusz Nawrocki poprosił o zwolnienie go z dalszej części obrad sesji i opuścił salę.
Radny Łukasz Ciesielski – sprawa poprawek po remoncie świetlicy w Zdziechowie termin ich wykonania
przez wykonawcę był do listopada ubiegłego roku. Ponadto radny zapytał o stawki za kanalizację i wodę
w Zdziechowie.
Wójt - Pan Machiński nie odbiera telefonów wysłano pismo, odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
Marek Szulczewski – stawki za wodę i ścieki zgodnie z porozumieniem międzygminnym uchwala rada
miasta Gniezno.
Ad.13.
Wolnych wniosków i informacji nie było.
Ad.14.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady Gminy Gniezno.
Sesja trwała od godziny 12.00 - 14.00
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Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Słomczewski

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag i poprawek na sesji w dniu 20 czerwca 2012r.
13 radnych obecnych na posiedzeniu.
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