
 

Protokół nr 21 /2012 
z wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu   4 grudnia   2012  roku w godz.1400 do 1600 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 

                                                                                                                                                    
Przewodniczącya Komisji   Grażyna  Biernaczyk dokonała otwarcia wspólnego 
posiedzenia, powitała  przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Poinformowała  że 
otrzymała upoważnienie przewodniczących komisji do prowadzenia wspólnego posiedzenia 
komisji.  
Stwierdziła,  że tematem wspólnego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie materiałów na  
XXIV sesję  dotyczących projektów uchwał w sprawach : 

1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Poniec na lata 2012-2032. 
2.  zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok 
3.  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy 

ul. Kościuszki 7. 
4. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Waszkowie, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 97, stanowiącej własność Gminy Poniec. 
5.  zmiany Uchwały nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 

r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, 
położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiących własność 
Gminy Poniec. 

6.   zmiany Uchwały nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 
       roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu  
       rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec. 
7.  zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
8. programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

9.  zmiany uchwały nr XIV/197/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia  2011 
roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi  Gostyńskiemu w 2012 roku. 

10.   uchylenia uchwały nr  XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 30 maca 
2012 roku  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa  Krajowego w 
ramach inicjatywy JESSICA. 

 



Ad.1  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy 
Poniec na lata 2012-2032. 
 
Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski  omawiając projekt uchwały poinformował, że  
zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą  roku 2012. Zmiany dotyczą zakupu 
obiektów poszpitalnych w Poniecu przeznaczonych na realizację  przedsięwzięcia  jakim jest  
„ odnowa i nadanie  nowych funkcji dekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez  
stworzenie  Przedszkola Samorządowego w Poniecu. 
 
Członkowie komisji po przeanalizowaniu  przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy  Poniec na lata 2012-2032.   

 

Ad.2   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, które przedstawiają się 
następująco w poszczególnych działach. 
Załącznik nr 1 
Zmiany dochodów 
Dział 600 
- w związku z udzieloną gminie bezzwrotną pomocą finansową w wysokości 39.050 zł. od 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na remont nawierzchni drogi 
w miejscowości Wydawy zwiększą się plan dochodów o te kwotę. 
Dział 758 
Na skutek zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej 
o 2% wyliczonego dla Gminy Poniec na kwotę 59.607 zł. o te kwotę zwiększa się plan 
dochodów. 
Razem zmiana planu dochodów – plus 98.657 zł.  
Załącznik nr 2 
Zmiany wydatków 
Dział 010 
- W związku z koniecznością umocnienia skarp przepustów na rowie Gościejewickim w 
Poniecu wraz z wyczyszczeniem odcinka rowu proponuje się zwiększyć plan wydatków na 
melioracje wodne o kwotę 19.500 zł. 
Dział 600 
- proponuje się zmiany w planach wydatków bieżących zgodnie z potrzebami ponadto po 
przeprowadzonym przetargu na przebudowę skrzyżowania ulicy Krobskiej i ul. Kościuszki w 
Poniecu proponuje się zwiększyć wydatek na to zadanie o 11.000 zł. 
Dział 700 
- proponuje się zmiany w planach wydatków bieżących zgodnie z potrzebami. 
Dział 750 
- w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania 
proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.550 zł. 
Dział 754 
- proponuje się zmiany w planach wydatków bieżących zgodnie z potrzebami ponadto 
zmniejsza się plan pomocy rzeczowej dla Policji w Poniecu o 5.000 zł. z powodu rezygnacji 
beneficjenta. 
Dział 801 
- proponuje się zmiany w planach wydatków bieżących zgodnie z potrzebami. 



Dział 854 
- proponuje się zmiany w planach wydatków bieżących zgodnie z potrzebami. 
Dział 900 
- w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania 
proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.000 zł. 
Dział 926 
- na skutek oszczędności przy realizacji zaplanowanych zadań przy jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych o 2.000 zł.  proponuje 
się zmniejszyć plan wydatków działu o 14.000 zł.,  
Razem zmiana planu wydatków – plus 39.050 zł. 
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i 
wydatków. 
Gospodarka pozabudżetowa. 
1. Na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu  
proponuje się dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu jak niżej: 
Dział 900 
Rozdział 90001 
Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 20.000 zł. 
Po uwzględnieniu zmiany w planie środków obrotowych, zwiększyć plan bieżących 
wydatków pozostałych o kwotę 16.965 zł. 
2. Na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu  
proponuje się dokonać zmiany planu przychodów i kosztów zakładu jak niżej: 
Dział 700 
Rozdział 70001 
Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 1.670 zł. 
Po uwzględnieniu zmiany w planie środków obrotowych, zwiększyć plan bieżących 
wydatków pozostałych o kwotę 1.948 zł. 
 
Członkowie komisji po przeanalizowaniu  przyjęli projekt w sprawie zmian budżetu 
 i zmian w budżecie na 2012 rok. 
 

 
Ad.3  Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości  
zabudowanej położonej w Poniecu przy ul.   Kościuszki 7. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek  Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że 
na zabudowanej nieruchomości  opisanej w § 1 projektu uchwały   znajduje się: 
 1) budynek główny szpitala o ogólnej powierzchni 1.331,4 m2,   
 2) budynek pawilonu szpitalnego o powierzchni 236,6 m2,   
 3) budynek gospodarczy o powierzchni 137,4 m2,   
 4) budynek gospodarczy o powierzchni 60,0 m2 
Nieruchomości  są własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo 
Prowincja Chełmińsko – Poznańska, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyniu prowadzona 
jest  księga wieczysta .Przedmiotowe nieruchomości dotychczas użytkowane są przez Gminę 
Poniec na podstawie zawartej w dniu 8 czerwca 2011 r. wieloletniej umowy użyczenia. Na 
nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały znajdują się zabudowania, które 
pełniły funkcję obiektów szpitalnych dla przewlekle chorych. Dotychczasowe użytkowanie 
nieruchomości bliżej opisanej w § 2 niniejszej uchwały wykorzystywane było na cele rolne. 
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1188/1 stanowi drogę 
wewnętrzną dojazdową do obiektów poszpitalnych oraz do wcześniej nabytego przez Gminę 
Poniec budynku mieszkalnego położonego w Poniecu przy ulicy Kościuszki 8 na działce 



oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka 1188/4.Pozyskanie przedmiotowych 
nieruchomości Gminie Poniec jest niezbędne celem rewitalizacji budynków zespołu 
szpitalnego z przeznaczeniem na cele oświatowe – Przedszkole Samorządowe. Obecnie 
użytkowany budynek Przedszkola Samorządowego w ciągu najbliższych lat w związku ze 
wzrastającą liczbą dzieci nie posiada odpowiedniej ilości pomieszczeń aby mógł dalej 
spełniać funkcję przedszkola. Nabycie budynków poszpitalnych przyjmuje się w związku z 
pojawiającą się możliwością wykupu po korzystnej cenie i dodatkowo możliwością 
całkowitego sfinansowania zakupu długoterminową pożyczką na preferencyjnych warunkach 
w ramach inicjatywy „JESSICA” 
Przekształcenie budynku szpitala na budynek przedszkola wymaga licznych prac 
adaptacyjnych oraz remontów, które nastąpią nie wcześniej niż  po podjęciu przedmiotowej 
uchwały. Burmistrz Ponieca kończąc swoją wypowiedź poinformował, że kaplica zostanie 
wydzielona i pozostanie własnością Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja 
Chełmińsko – Poznańska. 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie   nieruchomości  zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. 
Kościuszki 7. 
 
Ad.4 Projekt  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Waszkowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 97, stanowiącej własność Gminy 
Poniec. 
 
Inspektor UM Krystian Ju śkiewicz  przedstawiając  projekt uchwały poinformował, że 
nieruchomość  stanowiąca własność Gminy Poniec stanowi niezabudowaną działkę, pełniącą 
funkcję nieruchomości zagospodarowanej pod staw. Przedmiotowa nieruchomość 
przewidziana do sprzedaży. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem 
przedmiotowej działki, sprzedaż tej nieruchomości daje możliwość wpływu dochodów do 
budżetu gminy. W przedmiotowej sprawie została podjęta Uchwała Sołectwa Waszkowo nr 
1/2012   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 97 położonej w miejscowości Waszkowo. 
 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie  
sprzedaży nieruchomości   niezabudowanej, położonej w Waszkowie, oznaczonej 
geodezyjnie  jako działka nr 97, stanowiącej własność Gminy Poniec. 
 
Ad.5  Projekt uchwały w spawie zmiany Uchwały nr XIV/109/2011 Rady  Miejskiej w 
Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w  użytkowanie wieczyste 
nieruchomości niezabudowanych, położonych  w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i 
Dębowej stanowiących własność  Gminy Poniec. 
 
Inspektor UM Krystian Ju śkiewicz  przedstawiając  projekt uchwały poinformował, że 
nieruchomości niezabudowane przewidziane do oddania w użytkowanie wieczyste są  
niezagospodarowane, przygotowane przez gminę na cele zabudowy mieszkaniowej. 
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1193/2, nr 1193/3 i nr 1193/4 
dotychczas wykazane były do zbycia w formie oddania w użytkowania wieczyste w związku 
ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem powyższych nieruchomości na własność zmienia 
się formę zbycia (5 działek) nieruchomości na własność mając powyższe na uwadze podjęcie 
uchwały jest uzasadnione.  
 
 



Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie   
 zmiany Uchwały nr XIV/109/2011 Rady  Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie oddania w  użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, 
położonych  w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiących własność Gminy 
Poniec. 

 
Ad.6 .Projekt  uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w 
Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące 
własność Gminy Poniec. 
Inspektor UM Krystian Ju śkiewicz  przedstawiając  projekt uchwały poinformował, że 
nieruchomości niezabudowane przewidziane do sprzedaży są  niezagospodarowane, 
przygotowane przez gminę na cele zabudowy mieszkaniowej. Dotychczasowe zbycie 
nieruchomości wymienionych w § 2 pozwalało na oddanie nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu  nr  XIV/109/2011 z dnia 29 
grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiących 
własność Gminy Poniec. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem 
nieruchomości na własność zmienia się formę zbycia nieruchomości z oddania w 
użytkowanie wieczyste na formę sprzedaży na własność. Mając powyższe na uwadze 
podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  
 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie   
 zmiany Uchwały nr XIV/110/2011 Rady  Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic 
Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec. 
 
Ad.7  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu 
gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczania. 
  
Inspektor UM  Jan Stachowiak omawiając projekt uchwały poinformował, że zgodnie z 
art. 77 Ustawy  Prawo Wodne  - utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej - do tej spółki. Spółki te (art. 144 ust.1) na bieżące utrzymanie tych urządzeń 
mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W 
związku ze zmianą ustawy Prawo wodne (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159), artykułem 164 
ust. 5c na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek 
określenia zasad udzielania dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu 
Prawa wodnego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania w drodze uchwały. Wobec faktu, że gmina Poniec zamierza udzielić dotacji 
celowej spółkom wodnym działającym na jej terenie,  podjęcie  uchwały jest uzasadnione.  
Uchwała taka została już podjętą przez  Wysoką Radę w dniu 29 grudnia 2011roku  
(nr  XIV/101/2011) niemniej podjecie nowej uchwały jest niezbędne celem uszczegółowienia 
zapisów. 
Członkowie komisji w dyskusji  zwrócili uwagę na fakt  korzystania z dotacji dwóch 
istniejących w naszej gminie spółek wodnych. 
 
 



Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie   
zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
 
Ad.8 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i  jednostkami  organizacyjnymi działającymi 
na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku Państwa do  innych Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele 
obejmują prowadzenie działalności pożytku  publicznego  i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu  terytorialnego. 
 
Inspektor UM   Piotr Ka źmierczak  omawiając projekt uchwały poinformował, że  silne i 
niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują one 
cenne  działania  w  zakresie  różnych  inicjatyw społecznych.  Współpraca organizacji 
pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie 
wspólnego celu, którym jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy. 
Podstawą  prawną  proponowanego  w  uchwale  „Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  
Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), która nakłada na 
organy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze realizacji zadań 
publicznych. Ponadto ustawa ta zobowiązuje organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Roczny Program Współpracy określa zadania własne gminy, których 
realizację gmina zlecać będzie organizacjom pozarządowym i pozostałym podmiotom, które  
zostały objęte przepisami ustawy. 
 
W dyskusji członkowie komisji  zwrócili uwagę na zapis w ostatnim zdaniu uzasadnienia do 
projektu  uchwały „ Skutki finansowe  na realizację  zadania wyniosą  67.000,00 złotych”.  
Przewodniczący komisji  Rewizyjnej sugerował wprowadzić  zapis : 
„Skutki finansowe  na realizację  zadania wyniosą do kwoty  67.000,00 złotych” 
 
Przew. Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że uwaga przewodniczącego komisji rewizyjnej  jest 
uzasadniona i logiczna ,  jego zdaniem winien być zapis do kwoty 67.000 złotych. 
  
Burmistrz  Ponieca  Jacek Widyński  udzielając  wyjaśnień  poinformował, że zapis ten 
zostanie wyjaśniony  z radcą prawnym do sesji, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 
roku. Zapis ten obliguje do umieszczenia tej kwoty w projekcie budżetu na 2013 rok.  
 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie   
programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i  jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów   o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 
 



Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/197/2011 Rady  Miejskiej w 
Poniecu z dnia 29 grudnia  2011 roku w sprawie  pomocy rzeczowej Powiatowi  
Gostyńskiemu w 2012 roku 
 
Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawiając  projekt uchwały   poinformował, że 
Ustawa o finansach publicznych daje możliwość  udzielania  pomocy rzeczowej lub 
finansowej  innym jednostkom  samorządu   terytorialnego.  W budżecie zostały zaplanowane 
środki pieniężne na utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także wydatki na zadania 
inwestycyjne na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Poniec, w 
wysokości 658.602 zł, z tego  dotacja otrzymana z Powiatu  wyniesie  26.400 zł., a kwota  
632.202 zł.  ma pochodzić ze środków własnych gminy Poniec. Pomoc  rzeczowa   Powiatowi  
Gostyńskiemu  w  kwocie  632.202 zł.  dotyczy wykonania   robót  w ciągu  dróg 
powiatowych   na terenie  Gminy Poniec  polegających na: 

1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych, 
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych 

miejscowości Poniec  w zakresie remontów,  utrzymania czystości i porządku 
pasa  drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej. 

3) przebudowie odcinka chodnika w Szurkowie,  
4) przebudowie odcinka chodnika w Rokosowie, 
5) przebudowie odcinka chodnika w Drzewcach, 
6) przebudowie skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu”. 

 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie    
zmiany uchwały nr XIV/197/2011 Rady  Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia  2011 
roku w sprawie  pomocy rzeczowej Powiatowi  Gostyńskiemu w 2012 roku.  
 
Ad 10. Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr  XVI/122/2012  Rady Miejskiej 
w Poniecu  z dnia 30 maca 2012 roku  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki w Banku 
Gospodarstwa  Krajowego  w ramach inicjatywy JESSICA. 
  

Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawiając  projekt uchwały   poinformował, że 
 nastąpiły zmiany w warunkach udzielania pożyczek w ramach inicjatywy „JESSICA”, które 
są korzystniejsze od oferowanych uprzednio przez BGK między innymi z powodu niższego 
oprocentowania i możliwości sfinansowania pożyczką całości związanych z zadaniem 
adaptacji budynków poszpitalnych w Poniecu na przedszkole wydatków, a ponadto z 
pojawiająca się możliwością korzystnego wykupu budynków poszpitalnych w Poniecu, 
również możliwego do sfinansowania w ramach tej pożyczki, Gmina planuje złożyć wniosek 
o udzielenie pożyczki w innej kwocie, na innych warunkach i innych terminach. Dlatego 
uchylana uchwała w obecnej treści staje się bezprzedmiotowa. 
W momencie ustalenia nowej kwoty pożyczki, warunków zaciągnięcia i harmonogramu 
uchwała w nowej treści zostanie Radzie Miejskiej w Poniecu przedstawiona pod głosowanie. 
 
Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie    
uchylenia uchwały nr  XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 30 maca 2012 
roku  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa  Krajowego  w ramach 
inicjatywy JESSICA.  Uchwała stanowi  załącznik do protokołu. 

 
Ad 11 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Banku    Gospodarstwa  
Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA. 
 



Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawiając  projekt uchwały   poinformował, że 
Planowane zadanie  pn.  „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom 
poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu” a także wykup 
budynków poszpitalnych przeznaczonych na realizacje tego przedsięwzięcia  zostało  
wyszacowane  na kwotę  6.790.940,35 zł. z czego 100% wartości zadania ma stanowić 
pożyczka w BGK w ramach inicjatywy JESSICA.  
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi  na : 
-  preferencyjne oprocentowanie.  
-  maksymalny okres do 20 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki, 
-  karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia  
  pożyczki.    
Proponowana pożyczka  w ramach  inicjatywy JESSICA do kwoty 6.790.940,35 złotych 
zostanie  zaciągnięta  

- w roku 2013 do kwoty 2.000.000 zł.,  

- w roku 2014 do kwoty 4.790.940,35 zł.,  

z przeznaczeniem na 

1/  zakup obiektów poszpitalnych w Poniecu przeznaczonych na  realizację przedsięwzięcia 
„Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez 
stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu” 

2/ na  realizację przedsięwzięcia „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym 
budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu”. 
 

Członkowie komisji po  przeanalizowaniu  przyjęli  projekt uchwały w sprawie    
zaciągnięcia  pożyczki w Banku   Gospodarstwa  Krajowego w ramach inicjatywy 
JESSICA.  

 
Ad 12.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  zwrócił się o krótka informację o przygotowaniach do  
akcji ZIMA . 
 
Zastępca  Burmistrza  Eugeniusz  Nowak  poinformował, że za całokształt  akcji 
odpowiedzialny  jest  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. Zostało 
podpisane porozumienie ze Starostą Powiatu Gostyńskiego.   Wydatki  na  finansowanie akcję  
zima  mogą  być realizowane  do kwoty 63.000 złotych. W budżecie gminy są zabezpieczone 
środki na ten cel. Przy spiętrzeniu prac  w okresie akcji zima często występują  sytuacje 
wyjątkowe dlatego z góry prosił o zrozumienie. 
 
Radna Ewa Kończak  w sprawie wycięcia krzaków  przy drodze Sarbinowo – Karzec,  
szczególnie  przy zakrętach. Podziękowała za wykonane prace we wsi Sarbinowo. 
 
Przew. Komisji Grażyna Biernaczyk zaproponowała  by w gazetce lokalnej umieścić 
informację do kogo  kierować zgłoszenia   w  temacie  odśnieżania.  
 
Burmistrz Poniec  Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień poinformował, że   zawarte 
porozumienie ze Starostą Powiatu jest korzystne dla obu stron,  wiele prac zostało 
wykonanych przy drogach powiatowych, szczególnie na odcinku poprawy bezpieczeństwa. 
W przyszłym roku planuje zatrudnienie  pracowników interwencyjnych. 



Radny Dariusz Kieliś  nawiązał do   poprawy  wykonanych prac przy studzience 
obok posesji pana  Feliksa Kierżuń  przy ul. Bojanowskiej. 
 
Przewodnicząca  Komisji Grażyna  Biernaczyk  stwierdziła  że został wyczerpany  
porządek posiedzenia, podziękowała radnym i gościom za uczestnictwo  i  o godz. 1600 
dokonała zamknięcia  posiedzenia  
 
Protokółowała                                                                            Przewodniczący   Komisji 
Radomiła Repak                                                                             Grażyna Biernaczyk 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


