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Protokół Nr XXV / 2012
z Sesji Rady Gminy Gniezno
w dniu 20 czerwca 2012r.
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00
Ad.1
Otwarcia XXV 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, sołtysi,przedstawiciele lokalnej prasy.
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji obecnych jest 13 radnych wobec tego podjęte
uchwały będą prawomocne./nieobecni radni: Lidia Pietrzak i Henryk Kryściak/.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ad. 2
Przewodniczący rady przedstawił porządek obrad:

Porządek obrad.
1/. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy
2/. Przedstawienie porządku obrad.
3/. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
4/. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji rady
5/. Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2011roku.
6/. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy rady między sesjami.
7/. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2011 rok.
8/. Dyskusja.
9/. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/. udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
b/. zmian w budżecie na 2012 rok.
c/. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
d/. planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Goślinowo działka nr 108
e/. planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Goślinowo działka nr 71,72,73,74,67/2,68
f/. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
10/. Interpelacje i zapytania radnych.
11/. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12/. Wolne wnioski i informacje.
13/. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Ad.3 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Radni podali następujących kandydatów: radną Edytę Żuchowską, radnego Mariana Kaźmierczaka i
Piotra Sobańskiego – kandydaci wyrazili zgodę.
Glosowanie składu komisji: 12 głosów za , 1 wstrzymujący.
Ad.4 – przyjęcie protokołu z XXIV sesji rady.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 5 – Informacja Wójta o pracy urzędu między sesjami oraz z realizacji inwestycji w 2011roku.
Wójt przedstawił szczegółową informację o realizacji inwestycji w 2011 roku oraz o pracy urzędu
między sesjami.
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Sołtys Jacek Lewicki – jak można wpłynąć na wykonawcę remontu świetlicy w Strzyżewie Kościelnym, aby poprawił usterki.
Wójt – pracownik skontaktuje się z wykonawcą.
Sołtys z Szczytnik Duchownych – na jakim etapie jest koszenie poboczy kto to wykonuje.
Wójt - obecnie są wykonane prestiżowe drogi Gniezno-Lulkowo, Jankówko-Wełnica, Jankowo
Dolne-Wierzbiczany.Prace te są zlecone firmą,które odśnieżały.
Radny Mariusz Nawrocki – sprawa inwestycji drogowej Wełnica os Wichrowe Wzgórza mieszkańcy
zgłaszają,że po deszczach zapada się kostka komu to zgłosić.
Wójt – należy to zgłosić pracownikowi urzędu.
Radny Mariusz Nawrocki – Czy kontrola NIK skończyła się już oraz czy są dostępne dla radnych i
mieszkańców jakieś ślady pokontrolne czy będą na stronie internetowej urzędu.
Wójt - wczoraj urząd otrzymał wystąpienie pokontrolne można je przedstawić na obecnej sesji.
Ad.6 – informacja Przewodniczącego Rady o pracy rady między sesjami.
W okresie między sesjami odbyły się posiedzenia wszystkich komisji rady głównymi tematami było
omówienie projektów uchwał na obecną sesję oraz informacji opisowej z wykonania budżetu za
2011rok.
Radny Jacek Szymański – kiedy będzie uzupełniony skład komisji statutowej
Przewodniczący Rady – na poprzedniej sesji powiedział,że uchwała rady w sprawie powołania komisji statutowej wymieniała 5 radnych i jednocześnie podała termin pracy tej komisji do 30 czerwca
br. w między czasie dwóch radnych zgłosiło rezygnację z pracy w tej komisji rada nie przyjęła tej
rezygnacji wprowadzanie nowych członków komisji na kilka dni przed końcem pracy tej komisji
byłoby błędem brak jest protokołów z prac tej komisji z czego można wnioskować, że komisja nie
pracowała, jeśli komisja nie wywiąże się ze swojego zadania do końca czerwca to zaproponuje na
najbliższej sesji jak wygaśnie termin będzie przygotowana nowa uchwała albo będzie uzupełnienie
komisji lub powołana nowa.
Radny Mariusz Nawrocki – w świetle tego co powiedział radca prawny i przewodniczący rady, nie
wiadomo czy komisja może pracować czy nie, komisja spotkała się raz i sugestia przewodniczącego
była taka, że jak się wycofały dwie osoby to komisja przestaje działać.
Przewodniczący rady – statut może przygotować każdy radny bez konieczności formalnego powołania komisji musi go zatwierdzić cała rada. Rada powołała komisję 5-cio osobową dwóch radnych się
wycofało wobec tego w takim kształcie ta komisja przestała funkcjonować.
Ad 7 rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno 2011
Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski poprosił skarbnika Gminy Gabriele Cempel o
przedstawienie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2011 rok
Skarbnik przedstawiła i omówiła szczegółowo informację opisową z wykonania budżetu Gminy
Gniezno za rok 2011.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesiołowski przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Gniezno za rok 2011 o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Gniezno.
Ponadto dodał, że cała Komisja Rewizyjna jednogłośnie poparła wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi.
Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej do Poznania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radę z Uchwała Nr SO-0955/56/16/2012 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno o udzielenie Wójtowi Gminy
Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Dalej Przewodniczący rady poinformował, że opinia RIO w Poznaniu o wykonaniu budżetu za
2011 rok była pozytywna tą opinię wzięła również pod uwagę komisja rewizyjna.
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Ad 8- dyskusja
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Łukasz Ciesielski –
komisja zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok , budżet
uchwalony w 2010 roku niektórym może wydać się prosty i łatwy do zrealizowania, ale tak nie było
wójta przy realizacji tego budżetu napotykały wielkie trudności.
Należy się cieszyć,że Gmina Gniezno jest w stanie zaoferować swoim mieszkańcom tyle inwestycji,
ale jest wiele spraw ważnych dla mieszkańców które w miarę możliwości finansowych i prawnych
wójt próbuje realizować i sprostać zadaniom,które mu postawiono w 2010 r.uchwalając budżet.
Komisja jednogłośnie stawia wniosek do radnych o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
2011 rok.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Gniezno Marian Kaźmierczak
– opinia komisji jest pozytywna nikt z członków komisji nie wniósł uwag.
Pogratulował Wójtowi i Pani Skarbnik - w momencie przyjmowania tego budżetu była opinia, że to
jeden z najtrudniejszych budżetów został wykonany w całości, wpływy zostały uzyskane mimo wielu trudności, inwestycje, które zostały zaplanowane zostały zrealizowane jeszcze raz pogratulował
Wójtowi, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik. Jako przewodniczący komisji oświaty podziękował, że
zadania oświatowe w tym budżecie zaplanowane zostały wykonane niedługo będzie zakończona
budowa hali sportowej w Jankowie Dolnym, zadania oświatowe zmierzają w kierunku ciągłej poprawy warunków oświatowych na terenie Gminy Gniezno.
Opinia Komisji Oświatowej jest pozytywna.
Głos zabrał radny Bolesław Dziel – dołącza się do gratulacji Wójtowi, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik jest za udzieleniem absolutoriumWójtowi.
Przewodniczący Rady Marek Słomczewski – główny wysiłek inwestycyjny Gminy Gniezno od lat
idzie w kierunku oświaty obecna inwestycja, która jest realizowana na terenie Jankowa Dolnego poprawi warunki nauki uczniów podkreślił, że najważniejszym celem wójta było dobro dzieci nawet
wtedy, gdy było głosowanie nad likwidacją części niektórych placówek oświatowych to wtedy jako
członek zarządu był z radą i mieszkańcami mimo, że to są ogromne wydatki, a potrzeb innych jest
wiele.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Ad.9
Przewodniczący rady poprosił o przeczytanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Głosowanie uchwały : na ustawowy skład rady 15 radnych obecnych na sesji było 13 radnych – 11
głosów było za, przeciw nikt, wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy Gniezno udzieliła Wójtowi absolutorium za 2011
rok podziękował Wójtowi za rok pracy złożył gratulacje i wręczył kwiaty.
Wójt Gminy – podziękował za współpracę radzie ,sołtysom Pani Sekretarz,Pani Skarbnik, pracownikom urzędu, kierownikom działów, dyrektorów szkół ponieważ wykonanie planu działania to nie
tylko jego zasługa, ale całego kolektywu wszyscy wspólnie pracują w celu poprawy warunków życia
mieszkańców Gminy. Potrzeby gminy są olbrzymie gmina się rozrasta jeśli chodzi o ilość mieszkańców w 2002 roku było 5,5 tys.miekańców natomiast w 2011 roku było około
11tys.mieszkańców.Jest to element, który decyduje o tym,że nie można zdążyć z inwestycjami z
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pokryciem zapotrzebowania mieszkańców których przybywa potrzebne są m.in. : drogi,woda, gaz,
oświetlenie, kanalizacja.
Cieszy się z tego,że gminę stać na to,że szkoły są doprowadzone do przyzwoitego standardu.Gminę
czeka olbrzymie zadanie w przyszłości ponieważ zostały zakończone wieloletnie starania o przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntu pod budowę szkoły w Zdziechowie, jest podpisany akt notarialny w przyszłym roku trzeba zacząć od dokumentacji i stopniowo szukać możliwości
finansowych z zewnątrz ponieważ możliwości finansowe gminy nie są takie, aby od razu całą inwestycję zrealizować.
Od 5 lat były załatwiane sprawy z Agencją Nieruchomości Rolnych tj.zmiana przeznaczenia, zmiana
studium sukcesywnie to, co Agencja prosiła było załatwiane.
Wójt jeszcze raz podziękował za współpracę i pomoc w realizacji budżetu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach
Po przerwie kontynuowane były dalsze obrady zgodne z porządkiem obrad.
Podjęcie uchwał dalszy ciąg
- uchwała Nr XXV/ 181/ 2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej była pozytywna.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
- uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
Skarbnik uzasadniła podjęcie uchwały.
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej była pozytywna.
Pytań nie było.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

- uchwała Nr XXV/ 184/2012 planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w
miejscowości Goślinowo działka nr 108
Radny Marian Kaźmierczak – do komisji budżetowo-gospodarczej poprosił dlaczego przy dwóch podobnych
planach są dwie różne stawki opłaty planistycznej.
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Łukasz Ciesielski – komisja nie narzuca wysokości opłaty
planistycznej tylko proponuje. Poprzednio wysokość opłaty planistycznej była zależna od tego czy w planie są
drogi wewnętrzne, czy są drogi dojazdowe publiczne. Komisja uznała ,że będzie zróżnicowanie między
przyjmowaniem opłaty planistycznej będzie uzależnione tym, czy grunt należy do właściciela przez kilkanaście lat, czy grunt jest nabywany przez firmy deweloperskie może to nie jest główny powód, ale taka była
decyzja komisji.
Radny Marian Kaźmierczak – są to dwa identyczne plany z takimi samymi drogami zaproponował, aby wysokość opłaty była równa dla tych planów tj. 20% , aby to przegłosować.
Głosowanie propozycji radnego Kaźmierczaka 20% opłaty planistycznej: za 4 głosy
Przewodniczący rady – kto jest za tym , aby opłata planistyczna była 25% : za 8 głosów.
Opłata po głosowaniu wynosi 25%.
Głosowanie całej uchwały z opłatą 25%: za 9głosów , wstrzymujące 4 głosy.
- uchwała Nr XXV/185 / 2012 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Goślinowo działka nr 71,72,73,74,67/2,68
Komisja budżetowo-gospodarcza proponuje 15 % opłaty planistycznej
Głosowanie uchwały : za 10 głosów, wstrzymało się 3 radnych
- uchwała Nr XXV/ 186 / 2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Opinia komisji budżetowo-gospodarczej pozytywna.
Głosowanie uchwały: 1 głos wstrzymujący, 11 za, radny Nawrocki nie brał udziału w głosowaniu / wyszedł z
sali/
Ad.10
Sołtys ze Szczytnik Duchownych – na podstawie statutu sołectwa Szczytniki Duchowne sołtys ma prawo
na sesjach zabrać głos doradczy w sprawie uchwał. Ponadto toczy się dyskusja w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego działek w Szczytnikach Duchownych chciał by zwołać zebranie
wiejskie,aby mieszkańcy wypowiedzieli się na temat tego gruntu.
Przewodniczący rady – należy to uzgodnić z wójtem, rada nie bierze w tym udziału.
Ad.11 i 12
Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk zapoznała wszystkich z Wystąpieniem Pokontrolnym Najwyższej Izby
Kontroli Delegatura w Poznaniu, która przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Gniezno udzielenia
przez Gminę Gniezno zamówień publicznych w latach 2009 – 2011r.
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Wice przewodniczący rady Piotr Sobański zaprosił wszystkich na obchody 180-lecia Szkoły w Modliszewku, które odbędą się w dniu 22 czerwca 2012r.
Ad.13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję Rady Gminy
Gniezno.
Sesja trwała od godziny 12.00 do 14.30
Protokolant
Mirosława Szyda

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Słomczewski

Protokół został przyjęty przez radę bez uwag jednogłośnie / obecnych 14 radnych/ na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 lipca 2012r.

