
 

Protokół nr 20 /2012 
z wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  29 października  2012  roku w godz.1400 do 1530 
w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu  Turystyki i Rekreacji w Poniecu. 
___________________________________________________________________________ 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: 

� Rewizyjnej, 
� Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu 

i Rolnictwa 
� Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich, 

oraz: 
� Burmistrz  Ponieca   i pracownicy Urzędu Miejskiego      Jacek              Widyński 
� Przewodniczący Rady  Miejskiej                                       Jerzy               Kusz                                                                                                       
� Przedstawicielka  prasy lokalnej                                        Gabriela          Ratajczak 

                                                                                                                                                    
Przewodniczący  Komisji   Piotr Jańczak  dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia, 
powitał  przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Poinformował,  że otrzymał 
upoważnienie przewodniczących komisji do prowadzenia wspólnego posiedzenia komisji.  
Stwierdził, że tematem wspólnego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie materiałów na  
XXIII sesję  dotyczących projektów uchwała w sprawach : 
 

1.  zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 r. 
2.  obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do 

naliczania podatku rolnego na 2013 r., 
3.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
4.  zwolnień od podatku od nieruchomości, 
5.  określenia wysokości podatku od środków transportowych, 
6.  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru    
       opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów 
      oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów, 
7. spraw organizacyjnych 
8. wolne głosy i wnioski. 

 
Ad.1. Projekt  uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok 
  
Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem 
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok. 
Proponowane  zmiany  przedstawiają się następująco w poszczególnych działach: 
Załącznik nr 1  Zmiany dochodów 
Dział 010 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych 
na zadania zlecone o kwotę 270.073 zł. z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 
 
 



Dział 852 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania własne o 8.528 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla 
pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania własne o 96 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek 
na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania własne o 2.880 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania własne o 8.900 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania zlecone o 1.000 zł. z przeznaczeniem na realizacje świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania zlecone o 604 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 
ustawy o pomocy społecznej 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania własne o 3.780 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowych na zadania zlecone o 28 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
Dział 854 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych 
na zadania własne o 22.741 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -  zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie 
oświaty. 
Dział 921 
W związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy ze środków UE na remont  
świetlicy w Łęce Wielkiej zmniejsza się plan przyznanej pomocy o 8.740 zł. 
Razem zmiana planu dochodów – plus 309.890 zł.  
 

Załącznik nr 2  Zmiany wydatków 
Dział 010 
- w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na 
zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługę tego zwrotu na ogólna kwotę 270.073 zł. 
- proponowane zmniejszenie dotacji dla spółek wodnych o 3.575 zł. wynika z wnioskowania 
o dofinansowanie mniejsze od zaplanowanego. 
- proponuje się zwiększyć plan  wydatków na zakupy w rozdziale „Melioracja wodna” o 500 
zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zastawki na rowie we wsi 
Waszkowo. 
- w związku z dodatkowo przyjętą do realizacji konserwacją Rowu Szurkowskiego przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych proponuje się utworzyć plan wydatków 
na to zadanie jako udział Gminy w kwocie 10.575 zł. 
Dział 600 



Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o 60.212 
zł. w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie. 
Dział 700 
W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami, proponuje się zwiększyć plan 
wydatków na podatek od nieruchomości o 5.000 zł uzyskując tę kwotę ze zmniejszenia planu 
wydatków na zakup energii w tym rozdziale.  
Działy 801 i 854 
Po przeprowadzonej analizie wydatków za  trzy kwartały w jednostkach oświatowych, na 
wniosek kierowników tych jednostek, proponuje się wprowadzić zmiany dostosowujące plany 
wydatków do przewidywanych do końca roku potrzeb, a uwolnione w wyniku zmiany planów 
środki przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej. 
Dział 852 
- Po przeprowadzonej analizie wydatków za trzy kwartały na pomoc społeczną, na wniosek 
kierownika OPS, proponuje się wprowadzić zmiany dostosowujące plany wydatków do 
przewidywanych do końca roku potrzeb, a uwolnione w wyniku zmiany planów środki 
własne przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej. 
-  w związku z  zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 8.528 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla 
pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu zwiększa się o tę kwotę 
plan wydatków na wynagrodzenia w OPS,  jednocześnie zmniejszając plan wydatków na 
wynagrodzenia w OPS o taką samą kwotę,  przeznaczonych na ten cel, środków własnych. 
Uwolnione środki własne w kwocie 8.528 zł. proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby 
zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 96 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek 
na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na 
realizację tego zadania. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 2.880 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania jednocześnie 
zmniejszając plan wydatków o  kwotę 7.714 zł. środków własnych. Uwolnione środki własne 
proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały 
budżetowej (skutek zmian - zmniejszenie o 4.834 zł.). 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 8.900 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania 
jednocześnie zmniejszając plan wydatków o  kwotę 12.000 zł. środków własnych. Uwolnione 
środki własne proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą 
uchwały budżetowej (skutek zmian - zmniejszenie o 3.100 zł.). 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania zlecone o 1.000 zł. z przeznaczeniem na realizacje świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o tę kwotę plan wydatków 
OPS na realizację tego zadania. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania zlecone o 604 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 
ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego 
zadania. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 3.780 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu 



wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększa się o tę kwotę plan 
wydatków OPS na realizację tego zadania jednocześnie zmniejszając plan wydatków o taką 
samą kwotę,  przeznaczonych na ten program, środków własnych. Uwolnione środki własne 
w kwocie 3.780 zł. proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą 
zmianą uchwały budżetowej. 
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania zlecone o 28 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania. 
Dział 854 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji 
celowych na zadania własne o 22.741 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -  zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o 
systemie oświaty zwiększa się o te kwotę plan wydatków na to zadanie. 
Dział 900 
- W związku z przewidywanym udziałem w Komunalnym Związku Gmin Regionu 
Leszczyńskiego proponuje się zabezpieczyć kwotę 13.100 zł. na funkcjonowanie tego 
Związku w 2012 r. 
- W rozdziale gospodarka odpadami proponuje się zmniejszyć plan wydatków na usługi 
pozostałe o 9.000 zł. co spowodowane jest odstąpieniem od wykaszania terenów 
zrekultywowanego składowiska śmieci w Wydawach. 
- W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, przewidując wydatki do końca 
roku, proponuje się o 11.000 zł. zmniejszyć plan wydatków na remonty i o tę kwotę 
zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe. 
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, po analizie wydatków za trzy kwartały, 
proponuje się zwiększyć wydatki na zakup energii i usługi remontowe o 60.000 zł. 
Dział 921 
W związku ze zmianą wysokości pomocy ze środków UE na remont  świetlicy w Łęce 
Wielkiej  proponuje się dokonać dostosowujących zmian w planie wydatków na to zadanie. 
Dział 926 
Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów na obiektach sportowych o 250 
zł. z przeznaczeniem na siatki do bramek na boisku sportowym. 
Razem zmiana planu wydatków – plus 309.890  zł. 
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 
Gospodarka pozabudżetowa 
Na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu proponuje 
się wyrazić zgodę na odstąpienie w dziale 900 rozdz. 90001 od zaplanowanego zakupu 
agregatu prądotwórczego za 10.000 zł. i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie planu 
kosztów na zakup energii. 
 
Skarbnik Gminy udzielił  radnym wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania i wątpliwości 
dotyczące udzielenia dotacji i ich przeznaczenia. 
Członkowie komisji   przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
na 2012 rok będący przedmiotem obrad XXIII Sesji.  
 
Ad.2 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt 
przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok. 
 
 Inspektor UM  Małgorzata Boniec  przedstawiła projekt uchwały  wraz z 
uzasadnieniem w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako 



podstawę do naliczania podatku rolnego  za 2013 rok. Burmistrz Ponieca  biorąc pod uwagę 
sytuację rolników  proponuje   skorzystanie z uprawnień art.6 ust.3  ustawy o podatku rolnym 
-  obniżyć   cenę 1 dt żyta z kwoty  75,86 zł do kwoty 55,00 zł  przyjmowaną jako 
podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wystąpił z pismem do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o 
wystawienie opinii. Kserokopię opinii radni otrzymali.  
 
Przewodnicząca komisji  Grażyna Biernaczyk poinformowała, że  Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa  na swym 
posiedzeniu w dniu 26  października  2012 roku przeanalizowała  projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt  przyjmowaną jako podstawę do naliczania 
podatku rolnego na 2013 rok. Członkowie komisji  nie zgłosili uwag do stawki 
proponowanej  przez Burmistrza Ponieca. 
 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.  
 

Ad.3 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
         nieruchomości. 

        
Inspektor UM  Małgorzata Boniec  przedstawiła projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości. Poinformowała, że  
górne granice poszczególnych stawek kwotowych, a w przypadku budowli – stawkę 
procentową, określa na dany rok podatkowy Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 5 
ust. 1 ustawy Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od 
nieruchomości, z tym, że roczne stawki nie mogą być wyższe od określonych w 
rozporządzeniu  Ministra Finansów. 
W projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone, za wyjątkiem  
stawek od budowli. Pozostałe stawki kwotowe proponuje się obniżyć od 0,04 zł do 3,60 zł  
podstawy opodatkowania.  Projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek podatku od 
nieruchomości o 4,0%,  czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z I półrocza 
2012 roku. 
Dane porównawcze przedstawione zostały w materiale pomocniczym załączonym do projektu 
uchwały. Stawki podatków winny być uchwalone do końca roku 2012 r., by  mogły  
obowiązywać  od 1 stycznia 2013 roku. 
 
Następnie zapoznała  radnych  z  proponowanymi  stawkami podatku od nieruchomości na 
2013 rok, których  wysokość  w skali rocznej  przedstawia się następująco :                                    
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości :   

1. od gruntów :                                 
        1)  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,                                                       
             bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
             gruntów  i  budynków  
             od 1m2 powierzchni                                      0,80 zł                                   



        2)  pozostałych,  w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
             statutowej działalności pożytku publicznego przez  
             organizacje pożytku publicznego  
              od 1m2  powierzchni                     0,18 zł                  
        3)  pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki  wodne retencyjne  
             lub elektrowni wodnych   

             od 1 ha powierzchni                                   4,47 zł                

2. od budowli                                                                              2%   ich  wartości         
 

3. od budynków lub ich części:    
        1)  mieszkalnych  

             od 1 m2 powierzchni użytkowej                            0,67 zł   

2) związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej 
      oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
      na prowadzenie działalności gospodarczej  
      od 1 m2 powierzchni użytkowej                          19,85 zł  

  3)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
       w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem  siewnym  

             od 1 m2 powierzchni użytkowej               10,60 zł    
4)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

      od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                4,57 zł                     
5)  pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej 

             statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
             pożytku  publicznego  
             od 1 m2 powierzchni użytkowej                    4,06 zł    
 
 
W dyskusji radny  Marcin Strożyński   zapytał  czy zarządcy parafii  są  zobowiązani do 
płacenia podatku  od  gruntów  i obiektów  kościelnych .  
 
Inspektor UM  Małgorzata Boniec   udzielając wyjaśnień na zapytanie radnego 
poinformowała, że  zgodnie z  ustawą   z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej -  Kościoły czyli osoby prawne  składają 
deklaracje na każdy rok podatkowy do 31 stycznia.  Wykazują w nich podmioty 
opodatkowane. 
Zgodnie z art. 19 wyżej wymienionej ustawy zwolnienie od podatku od nieruchomości 
obejmuje nieruchomości przeznaczone na  cele mieszkalne duchownych : 
1/  jeżeli są one wpisane do zabytków, 
2/ służą  jako  domy  księży emerytów. 
Parafie posiadające grunty  są  płatnikami podatku rolnego. 
 
Członkowie komisji bez uwag  przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  
stawek podatku od nieruchomości. 
      



Ad.4 Projekt uchwały w sprawie  przekazania Gminie Krobia  zadania  w zakresie 
transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do zespołu szkół 
specjalnych w Brzeziu. 
 
Zastępca Burmistrz Ponieca  Eugeniusz Nowak omawiając projekt uchwały poinformował, 
że w  związku z obowiązkiem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, 
Gmina Poniec ma obowiązek między innymi dowozić uczniów niepełnosprawnych do 
Zespołu Szkół  Specjalnych w Brzeziu. Ponieważ trasa dowozu uczniów z Gminy Krobia 
przebiega przez Gminę Poniec,  Gmina Krobia wyraziła zgodę,  aby w ramach własnych 
dowozów również dowozić uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec.  
 
W dyskusji radna Aneta Wrotyńska  zwróciła się z pytaniem  czy uczniowie  z naszej 
gminy uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. 
 
Zastępca Burmistrza Ponieca  Eugeniusz Nowak udzielając wyjaśnień poinformował, że 
do Zespołu Szkół  Specjalnych w Brzeziu uczęszcza 1 dziecko z naszej gminy. Koszty 
dojazdu zostaną podzielone na  Gminę Poniec i Gminę Krobia. 
 
Komisji przyjęła projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia  zadania  w zakresie  
transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do zespołu szkół specjalnych 
w Brzeziu.    
 
Ad. 5 Projekty uchwał w sprawach 

      -   zwolnień od podatku od nieruchomości, 
      -  prowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru  
         opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów 
         oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów, 

 
Inspektor UM Małgorzata Boniec  przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwał 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości poinformowała, że Ustawa z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość Radzie Miejskiej na 
podjęcie uchwały określającej zwolnienia przedmiotowe zgodnie z art. 7 ust. 3 od podatku od 
nieruchomości. 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że w  trakcie  wyjaśniana  jest  
podstawa prawna zmiany obowiązującej uchwały. Ustawa  daje gminom możliwość  
udzielania zwolnień. 

 
Inspektor UM Małgorzata Boniec  przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały dot. 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz 
terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od 
posiadania psów poinformowała, że Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych daje możliwość Radzie Miejskiej wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. f  
Rada Miejska ustala stawkę opłaty od posiadania psów na dany rok podatkowy z tym, że 
kwota ta nie może być wyższa od 119,93 zł. W projekcie uchwały stawka opłaty od 
posiadania psów została obniżona do kwoty 54,00 zł. 
Wyżej wymieniona ustawa w art. 18a ust. 2 wymienia osoby, od których nie pobiera się 
opłaty od posiadania psów.  



Ustawa w art. 19 pkt 3 daje możliwość Radzie Miejskiej na podjęcie uchwały określającej 
zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów inne niż wymienione w art. 18a ust. 
2.  
W dyskusji członkowie komisji  poruszyli kwestię nałożenia obowiązku rejestracji  psów. 
 
Burmistrz Ponica Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że obowiązek łatwo 
jest wprowadzić, ale trudniej  egzekwować jego realizację. Po wyjaśnieniu wątpliwości z 
radcą prawnym  na sesji zaproponuje  wprowadzenie zmian do porządku obrad XXIV Sesji 
dotyczących wykreślenia  punktów dotyczących  zwolnień oraz wprowadzenia dodatkowego 
punktu - projekt uchwały w sprawie  przekazania Gminie Krobia  zadania  w zakresie 
transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Brzeziu. 
 
Ad.6 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków 
transportowych. 
 
Inspektor UM  Małgorzata Boniec  przedstawiła projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem w 
sprawie określenia wysokości podatku od środków  transportowych. Omawiając projekt 
uchwały poinformowała, że Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych 
nakłada obowiązek podatkowy na właścicieli środków transportowych. Obowiązek 
podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, a także jednostkach 
organizacyjnych osób prawnych. 
Opodatkowaniu podlegają : 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  i większej, 
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  

masę całkowitą  od 7 ton i większą, 
- autobusy. 

Górne granice poszczególnych stawek kwotowych określa na każdy rok podatkowy Minister 
Finansów, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy to Rada Miejska określa w drodze 
uchwały wysokość podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od 
jednego środka transportowego nie może przekroczyć rocznych stawek kwotowych 
określonych przez Ministra Finansów. 
W projekcie uchwały proponowane stawki zostały obniżone. Zostało to uwidocznione w 
materiałach pomocniczych przedstawionych Wysokiej Radzie łącznie z projektem uchwały. 
Projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,0%, czyli o 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z I półrocza 2012 roku. 
 
Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków 
transportowych. 
 
Ad.7  Sprawy organizacyjne. 
 
Przew. RM  Jerzy Kusz  poinformował, że  na sesji będzie przedstawiona informacja o 
złożonych oświadczeniach  radnych Rady Miejskiej i osoby zobowiązane do tej czynności  
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Gostyniu  zostanie przedstawione na sesji. 

 



             
W wolnych głosach  członkowie komisji poruszyli kwestie: 
 
1. Radny Mariusz  Nowak  w sprawie remontu drogi  w Dzięczynie na odcinku 500 metrów  
     dla poprawy bezpieczeństwa, nie wiadomo czy powiat przystąpi  w tym roku do     
     wykonania tego zadania. 
 
2. Radny Dariusz Kieliś  w sprawie  

• naprawy  ulicy  Bojanowskiej obok   Pizzerii  w  Poniecu, 
• wykonania małego parkingu przy boisku  sportowym  Orlik.  

 
3. Radny  Zdzisław Zdęga   w sprawie naprawy studzienki obok  marketu Biedronka 
     oraz wycinki  drzew przy drodze powiatowej  w Czarkowie. 
 
 4. Radny Jerzy Kusz  zwrócił się z pytaniem  kiedy zostaną zakończone prace  przy  
     modernizacji ulicy Kościelnej 
 
4. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie  między  
     innymi  poinformował, że  
     -  na ulicy Bojanowskiej były  miejsca, w których ciągle stała woda, dlatego miejsca te  
        zostały wyfrezowane, 
     -  parking przy boisku sportowym  ORLIK może być  utwardzony trylinką, 
     -  za realizację prac przy drogach powiatowej   odpowiedzialny jest Starosta Powiatu  
        Gostyńskiego, 
     -  przebudowa ulicy Kościelnej połączona z budową parkingu zostanie  zakończona  
         w terminie do 30 października br. 
 
5. Radny Stanisław Machowski poinformował,  że 
    -   na odcinku   Rowu  Polskiego zostało  oczyszczone dno rowu w Poniecu   i ręcznie    
        wykoszono porosty ze skarpy, 
    -   mechanicznie odmulono dno cieku Rowu Szurkowskiego  ziemia została  rozgarnięta, 
    -   mechanicznie odmulono rów, ręczne wykoszono porosty  ze skarpy, dokonano wycinki 
         krzaków 
      
Przewodniczący  Rady  Piotr Jańczak  stwierdził, że został wyczerpany  porządek 
posiedzenia, podziękował radnym i gościom za uczestnictwo  i  o godz. 1530 dokonał 
zamknięcia  posiedzenia 
 
 
Protokółowała                                                                            Przewodniczący  Komisji 
Radomiła Repak                                                                              Piotr Jańczak 
 
 
 


