
 
Protokół nr XXVI/2013  

 

z  Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 31 stycznia   2013 roku w godz. 14oo – 1800 w sali 
Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki i Rekreacji  w Poniecu. 
___________________________________________________________________________  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy Kusz  o godzinie  1400 dokonał otwarcia XXVI Sesji 
Rady Miejskiej w Poniecu i  powitał radnych, a w ich  imieniu : 
 

� Burmistrza Ponieca                                                            Jacka           Widyńskiego 
� Pracowników Urzędu Miejskiego                                                                                                  
� Honorowego Obywatela Gminy Poniec                            Feliksa         Dudkowiaka 
� Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 
� Sołtysów  

 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 
 

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz   stwierdził, że zgodnie z listą obecności  w sesji 
uczestniczy 14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie prawomocnych   
decyzji.  Nieobecna jest radna Kazimiera Biernaczyk. 
     
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  
sesji  wraz z zaproszeniami  na XXVI Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do 
porządku obrad  XXVI Sesji Rady Miejskiej. 
 
Burmistrz Ponieca  Jacek  Widyński  zgodnie  z art.20 ust.5 ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad   
punktów: 
 
 1. podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwałach nr  
     XXV/200/2012 Rady Miejskiej  w Poniecu  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie   
     wykazu wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2012, określenia   
     terminów wydatków oraz ustalenia  planu finansowego tych wydatków  
     i nr  XXV/201/2012 Rady Miejskiej w   Poniecu z dnia 28 grudnia  2012 roku, 
 

2.  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej  
     położonej w Poniecu    przy  ul. Kościuszki 7. 

 
Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 
Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad 2 dodatkowych punktów. W tej sytuacji 
przewodniczący obrad  Jerzy Kusz zaproponował   wprowadzenie dodatkowych punktów  do 
porządku obrad jako  punkty 9 i 10 , a numeracja  pozostałych  punktów  zwiększy się  o + 2, 
ostatni  punkt 14  zakończenie.   Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 
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Rada Miejska po wprowadzeniu zmian  w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący 
porządek  obrad  XXVI  Sesji Rady Miejskiej: 

 
1. Otwarcie. 
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu 

z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na 
poprzedniej sesji. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Wysłuchanie informacji z działalności Rady Miejskiej w Poniecu oraz stałych 

komisji Rady w roku 2012. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania porządku i 

czystości na terenie Gminy Poniec.  
9. Podjęcie uchwały  w sprawie sprostowania  błędów pisarskich w uchwałach  nr 

XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia 28 grudnia  2012 roku w 
sprawie wykazu wydatków, które nie  wygasają  z upływem roku budżetowego 
2012, określenia wydatków oraz ustalenia  planu  finansowego tych wydatków i 
nr XXV/ 201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  28 grudnia  2012 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
zabudowanej w Poniecu  przy ulicy Kościuszki 7. 

11. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej, 
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 
13. Wolne wnioski i zapytania, 
14. Zakończenie. 

   
  Przystąpiono  do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.     
 

Pkt 1. Otwarcie. 
                  Jak wyżej. 

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady 
           Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym  
           i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 
 
            Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności           
w  okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na  XXV  Sesji Rady 
Miejskiej. Informacje zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 
międzysesyjnym.  
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Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych. 
             Nie było. 
 

Pkt 4. Wysłuchanie informacji z działalności Rady Miejskiej w Poniecu  
           oraz stałych komisji Rady w roku 2012. 
 
 Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  przedstawił informację  realizacji planu pracy za 
2012 rok, z uwzględnieniem  tematyki posiedzeń Rady,  ilości  podjętych uchwał, frekwencji 
radnych na sesjach. Radni obejrzeli  pokaz multimedialny   obrazujący  realizację  planu 
pracy   Rady Miejskiej  w Poniecu w minionym roku. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z prośba do przewodniczących komisji o 
przedstawienie podsumowania pracy komisji za 2012 rok. 
Przewodniczący stałych komisji  przedstawili sprawozdania z pracy komisji  za  2012 rok : 
 
 

1. Komisji  Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej Zdrowia, Spraw Socjalnych i 
Obywatelskich przewodniczący                    -   Piotr Jańczak 

       
2. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu 

i Rolnictwa                                                     –  przewodnicząca Grażyna Biernaczyk 
 

3.  Komisji  Rewizyjnej                                      -  przewodniczący Andrzej Zieliński  
 
 Sprawozdania z działalności komisji stanowią załączniki do protokołu. 
 

 
Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej  
            na 2013 rok 
 
 Przewodniczący RM Jerzy Kusz  stwierdził, że  radni otrzymali projekt planu pracy 
do którego mogą być zgłaszane propozycje. Poinformował, że Rada Miejska zatwierdza plany 
pracy stałych komisji. Zwrócił się do przewodniczących komisji z prośbą o przedstawienie 
planów pracy komisji opracowanych na posiedzeniach w styczniu bieżącego roku.  
Przewodniczący komisji zaprezentowali plany pracy na 2013 rok opracowane na 
posiedzeniach komisji w styczniu br.: 
 

1. Komisji  Rewizyjnej  -  przewodniczący Andrzej Zieliński  
 

2. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu 
i Rolnictwa – przewodnicząca Grażyna Biernaczyk 
 

3. Komisji  Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej Zdrowia, Spraw Socjalnych i 
Obywatelskich  -  przewodniczący   Piotr Jańczak. 

 
Przew. Rady  Jerzy Kusz  przedstawiając proponowaną tematykę planu pracy Rady  
poinformował, że uwzględnia 11 zagadnień w tym kilka tematów obligatoryjnych. Trudno 
przewidzieć ile będzie sesji wynikających z potrzeb. W poprzedniej kadencji był rok, w 
którym  było wiele sesji wnikających z bieżących potrzeb. Dokonał otwarcia dyskusji  -  
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zwrócił się do radnych o propozycje do planu pracy Rady na 2013 rok, których radni nie 
zgłosili.  Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał  zamknięcia dyskusji  i poprosił swego 
zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przew. RM  Dariusz  Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska  w obecności 14 radnych   jednomyślnie  podjęła  
uchwałę nr XXVI/210/2013 
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na  
            2013 rok. 
 
 Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie 
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian w budżecie Gminy Poniec na  2013 
rok. 
 
Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem 
w sprawie zmian   w uchwale budżetowej na 2013 rok, które przedstawiają się następująco  
planie dochodów i wydatków. 
Załącznik nr 1 do projektu uchwały 
Zmiany dochodów 
Dział 852 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów o 
39.400 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 
Razem zmiana planu dochodów – plus 39.400 zł. 
Załącznik nr 2 
Zmiany wydatków 
Dział 801 
- Na wniosek kierownika GZOS proponuje się dokonać zmian między rozdziałami w § 4040, 
w celu dostosowania planu wydatków do naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
za 2012 r. 
- w związku z nieprawidłową klasyfikacją zwrotu dla gminy Krobia kosztów dowozu 
uczniów z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, zmienia się plan 
wydatków przenosząc w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 6.500 zł. z § 4300 
na § 2310. 
Dział 852 
W związku z  zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się w OPS o 39.400 zł 
plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”. 
Dział 921 
W związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji 
w Poniecu proponuje się przyznać dotację inwestycyjną w wysokości 30.000 zł. z 
przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego do obsługi świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Poniec. Środki na powyższą dotacje planuje się uzyskać ze zmniejszenia planu dotacji 
na zadania bieżące. 
Razem zmiana planu wydatków – plus 39.400 zł. 
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Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie wydatków. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 
uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  29 
stycznia 2013 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym wyjaśnień  na  zgłoszone  
zapytania. 
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego zastępcę 
Pana Dariusza Kielisia  o przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca  Przewodniczącego Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił   projekt  uchwały w 
przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie   podjęła 
uchwałę nr  XXVI/211/2013 
w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Pkt  7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany studium    
            uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
            Gminy Poniec. 
 
 Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora Daniela 
Zborowskiego  o przedstawienie  projektu uchwały. 
 

Inspektor UM Daniel Zborowski przedstawił projekt uchwały wraz  uzasadnieniem  w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec z załącznikami wymaganymi zgodnie z art. 
12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. tekst zmiany, rysunek 
zmiany studium i rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
studium, dotyczące uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec.  
Do opracowania projektu zmiany studium przystąpiono w grudniu 2010 roku. Podstawą 
podjęcia prac planistycznych była uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 
30 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec. 
Sporządzenie zmiany studium ma na celu wprowadzenie:  
— terenów zabudowy usługowo — rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy  

mieszkaniowej, ( dotyczy terenu  wsi Wydawy  ) 
— terenów zabudowy mieszkaniowej, ( terenu za osiedlem domków  jednorodzinnych 
— terenów sportu, rekreacji, wypoczynku i zieleni parkowej, (dotyczy terenów  
      zrekultywowanego wysypiska śmieci 
— terenów NO (oczyszczalni ścieków) — przywrócenie przeznaczenia istniejącego przed  
     uchwaleniem studium we wsiach: Czarkowo, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała,  
     Sarbinowo, Szurkowo i Żytowiecko . 
Procedura sporządzenia zmiany studium, przebiegała następująco:  
1. Na podstawie Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w  

Poniecu przystąpiono do sporządzenia przedmiotowej zmiany studium.  
2. Dnia 18.08.2011r.. w „Panoramie Leszczyńskiej” Nr 33 (1644) ukazało się ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 



 6 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec (art. 11, pkt 1 ustawy) — 12.09.2011r. 
minął termin składania wniosków do projektu zmiany studium.  

3. Pismem GP 6720.4.2011 z dnia 19.08.2011r. zawiadomiono instytucje i organy, właściwe 
do opiniowania i uzgadniania studium, o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej 
zmiany — w zawiadomieniu ustalono termin składania wniosków do zmiany studium — 
do dnia 13 września 2011 r.  

4. Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
został uzgodniony zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na 
środowisko z RDOŚ w Poznaniu i PPIS w Gostyniu.  

5. Burmistrz Ponieca zaakceptował projekt zmiany studium. Zgodnie z art. 11 pkt 6 ustawy, 
projekt zmiany studium został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania — 
pismami znak: GP 6720.4.2011 z dnia 21 .09.2012 roku  

6. Dnia 25.10.2012r. w Panoramie Leszczyńskiej” Nr 43(1706) ukazało się ogłoszenie o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium (art. 11, pkt. 10 ustawy).  

7. W dniach od 05.11.2012r. do 26.11.2012r. projekt zmiany studium był wyłożony do 
publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbyła się dnia 19.11.2012r. — 19.12.2012r. minął termin składania uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium. Z dyskusji sporządzono 
protokół.  

8.  W czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu uwag nie złożono.  
9. Informacje dotyczące procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec oraz procedury sporządzania prognozy 
oddziaływania na środowisko zamieszczone zostały zgodnie z ustawami art. 11 pkt 1, 10 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., 
poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 — 42, 46, 51 i 54 pkt 3 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) w formie: 
• Ogłoszenia/obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Poniec  
z dnia 18.08.2011r.  
•. Ogłoszenia/obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 25.10.2012r. 

Zgodnie z art. 12 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada 
Miejska w Poniecu uchwala zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poniec rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany studium. 
W procedurze planistycznej został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z 
obowiązującymi w/w ustawami.  
Tekst studium, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcie stanowią załączniki do 
uchwały. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w części tekstowej i graficznej studium.  
W związku z powyższym przedkładam: 
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
2. Zał. Nr I — tekst zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec;  
3. Zał. Nr 2 — rysunek zmiany studium w skali 1 : 20 000 zatytułowany „Zmiana Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec”;  
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4. Zał. Nr 3— rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany 
studium.  
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał otwarcia dyskusji na temat zmiany studium. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały  radna  Aneta Wrotyńska  zwróciła się z zapytaniem 
o wyjaśnienie  zapisu  § 1  pkt.1   projektu uchwały – „tereny zabudowy usługowo-
rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej” 
 
Radny Krzysztof Matecki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie  czy  w strefie nr 3  może 
powstać kolejny  park  skoro  brakuje środków   na zagospodarowanie już  istniejącego parku 
miejskiego Ponadto Zapytał czego  dotyczy zmiana nr 2 
 
Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem  czy Agencja Nieruchomości Rolnej 
może t grunty przeznaczyć na cele mieszkaniowe , kto wystąpił  z inicjatywą  przeznaczenia  
gruntów na cele mieszkaniowe 
 
Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień poinformował, że: 
-  od Agencji Nieruchomości Rolnej gmina może przyjąć  grunty nieodpłatnie  na cele  
    rekreacyjne. Agencja wykazuje zainteresowanie sprzedażą  gruntów  rolniczych  pod  
    zabudowę mieszkaniową.  Rada Miejska może podjąć decyzję dotyczące  wykorzystania  
    gruntów  na nowe zadania, przyjęte do realizacji. Obecnie brak środków na rewitalizację   
    parku miejskiego w Poniecu. 
-   przypadku zmiany studium  nr 3 istnieją  możliwości  do stworzenia warunków  do ścieżki  
    turystycznej do strzelnicy Bractwa Kurkowego w Poniecu. 
-  Gmina  w ramach perspektywicznego spojrzenia  zwraca  się do Agencji Nieruchomości  
    Rolnej  o przeznaczenie gruntów na cele publiczne nieodpłatnie. Agencja wyzbywa się  
    gruntów rolnych,  które kupuje gmina z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. 
 
Radny Zdzisław  Zdęga  zapytał jakie  wnioski  zgłoszono ze wsi Czarkowo. 
 
Inspektor Daniel Zborowski  poinformował, że   zmiana  w punkcie  1 dotyczy  gruntów 
położonych we wsi Wydawy. Teren ten jest mniej atrakcyjny. Może tam być zlokalizowane  
boisko lub plac zabaw, a zmiana w punkcie 2 dotyczy  prywatnych terenów rolniczych 
przeznaczonych pod budowę za osiedlem  domków jednorodzinnych na zapleczu ulicy Kusza. 
 
Przewodniczący Jerzy Kusz poinformował, że temat  był  analizowany  na wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 29 stycznia 2013 roku.  
Przewodniczący dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie 
projektu uchwały. 
 
Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr  XXVI/ 212/2013 
w sprawie uchwalenia zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy Poniec.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania  
           porządku i czystości na terenie Gminy Poniec.  

 
     Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że znowelizowana  ustawa  o utrzymaniu i 
czystości i porządku budzi wiele kontrowersji. Projekt regulaminu był rozpatrywany na 
posiedzeniach komisji i na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29 stycznia 2013 roku. O 
przybliżenie tematu poprosił  Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego przedstawiciela naszej 
gminy w  Komunalnym  Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  nawiązał do   znowelizowanej ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku budzącej wiele kontrowersji,  nakładający na gminę nie małe obowiązki. 
Na czerwcowej sesji Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do  Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego skupiającego 19 gmin. Korzystniejszym rozwiązaniem  jest 
przynależność do związku,  wtedy gmina  jest silniejsza a  koszty administracji i windykacji  
są  rozłożone na  gminy będące w związku.   W gminie  do wykonania zadań związanych z 
gospodarką śmieciową  konieczne byłoby  stworzenie 3 stanowisk, a Komunalny Związek 
zatrudnia 24 osoby. Artykuł 4 ustawy   narzuca gminom uchwalenie  regulaminu utrzymania 
czystości i porządku. Ustawodawca narzuca ustalenie opłaty za odbiór śmieci w zależności od  
4 czynników tj. od m2 powierzchni mieszkania, od osoby, od zużycia wody, od gospodarstwa 
domowego. Regulamin zostanie uchwalany w 19 gminach. Do chwili obecnej jedna gmina 
nie podjęła uchwały w sprawie regulaminu i będą z tego tytułu trudności.  W komunalnym 
związku odbyło się kilka spotkań roboczych,  na których wypracowana została optymalna 
składka 9 zł od osoby miesięcznie w przypadku śmieci segregowanych a nie segregowanych 
15 zł od osoby miesięcznie, czwarte dziecko jest zwolnione z opłaty. Odbiór śmieci będzie 
raz w tygodniu,  a w przypadku odpadów biodegradalnych raz w miesiącu. Uchwałą związku 
międzykomunalnego została uchwalona stawka i podział związku na 5 sektorów. Gmina 
Poniec tworzy sektor z Gminą Bojanowo. 
W naszej gminie na jednego mieszkańca przypada 140 kg  odpadów zebranych. 
 
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Radny Dariusz Kieliś zwrócił się z zapytaniem czy regulamin utrzymania czystości i 
porządku będzie odzwierciedleniem pozostałych 18 gmin oraz czy w dalszym ciągu będzie 
możliwość składowania odpadów wielkogabarytowych.  
 
Radna Aneta Wrotyńska nawiązując do podziału 19 gmin na 5 sektorów zapytała czy we 
wszystkich gminach po przetargu będzie obowiązywała stawka 9 zł od osoby miesięcznie.  
Radny Krzysztof Matecki zwrócił się z zapytaniem skąd wzięła się kwota 9 zł od osoby 
miesięcznie oraz jakie są faktyczne koszty odbioru jednego kubła śmieci. W jaki sposób firma 
konsultingowa dokonała obliczenia przeciętnej ilości śmieci na jedną osobę – np. 250 kg na 
jednego mieszkańca. Kończąc swą wypowiedź zapytał ile jest w naszej gminie rodzin 
liczących 4 i więcej dzieci.  
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Radny Mariusz Nowak poinformował, że trudno mieszkańcom wytłumaczyć skąd wzięła się 
stawka 9 złotych od mieszkańca za odbiór odpadów. Skoro w związku komunalnym jest 19 
gmin to   może na początku  działalności  związku byłaby możliwość dołożenia z budżetu 
gminy ze względu  na 300 % wzrost stawki. 
 

Radny Jerzy Kusz stwierdził że znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach jest niezbyt udana pod względem legislacyjnym. Zapytał czy istnieje możliwość 
zmiany odbioru śmieci do dwóch razy w  miesiącu. 
 
Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku zmniejszenia 
odbioru śmieci z 4 do 2 razy w miesiącu będą zmniejszone koszty.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie przez 
radnych poinformował, że: 
-  uchwalona na posiedzeniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego stawka    
   9 zł od osoby miesięcznie za odbiór śmieci segregowanych i 15 zł od nie segregowanych  
   obowiązuje na terenie 19 gmin. Gmina nie może dokładać., koszty odbioru śmieci ponoszą 
    mieszkańcy. Radni i sołtysi  nie posiadają wystarczającej wiedzy  a są odpowiedzialni  za   
    przekazywanie  informacji  mieszkańcom. Więcej danych dotyczących poniesionych  
    kosztów będzie  po rozstrzygnięciu przetargu wówczas będzie możliwość dokonania  
   specyfikacji i wprowadzenia monitorowanego odbioru śmieci. Z dotychczasowych obliczeń  
   wynika, że   w naszej gminie na jednego mieszkańca przypada 140 kg śmieci. W związku  
   komunalnym   jest 250 000 osób. Firma, która wygra przetarg obliczy koszty transportu i  
   rozładunku jednej tony śmieci. Koszty w poszczególnych sektorach mogą być  
   zróżnicowane, 
-  w  naszej gminie jest 50 rodzin,  które 4  i więcej dzieci, 
- w gminie Piaski obowiązuje stawka 9 zł od osoby miesięcznie przy odbiorze raz na 3  
   tygodnie, a w gminach należących do komunalnego związku 9 zł od osoby miesięcznie przy 
   odbiorze 4 razy w miesiącu. Które rozwiązanie jest korzystniejsze? Po przetargu będzie  
   więcej danych dotyczących poniesionych kosztów przy odbiorze śmieci. 
 

Zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak w celu wyjaśnienia wątpliwości radnych 
poinformował, że znowelizowana ustawa nie wprowadza zależności pomiędzy opłatą za 
wywóz śmieci, a ilością odbieranych śmieci. Ustawodawca wychodzi z założenia, że jeśli 
mieszkańcy zapłacą za odbiór śmieci to nie będzie im się opłacać ich wywozić do lasu. 
Gminy mają system wdrażać i obserwować, po upływie roku funkcjonowania systemu będzie 
więcej danych. Po zakończeniu procesu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku Rady Gmin będą mogły wprowadzać zmiany.  
 

Radny Dariusz Kieliś w odniesieniu do wypowiedzi radnego Mariusza Nowaka  
poinformował, że obecnie 4 osobowa rodzina płaci 180zł rocznie za odbiór odpadów 
komunalnych , a po wdrożeniu nowego systemu będzie to kwota 432 zł czyli ponad 100% 
więcej. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa 
zaczynamy się licytować. 
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Sołtys wsi Łęka Wielka Łucja Markowska poinformowała, że w przypadku wsi Łęka 
Wielka przy liczbie mieszkańców 810 razy 9 zł =7. 290 złotych razy 12 miesięcy tj. kwota 8. 
7480 złotych nie są to małe pieniądze.  
 

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił się z zapytaniem jak będzie przedstawiać się sprawa w 
przypadku posiadania przez gminę samochodu do odbioru śmieci, taki przypadek jest w 
Bojanowie.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w odniesieniu do wypowiedzi przedmówców wyjaśnił, 
że system odbioru odpadów komunalnych winien się zbilansować. Firma, która wygra 
przetarg będzie czynić starania w kierunku oszacowania strumienia odbioru  śmieci. Gminy 
Poniec nie dotyczy przypadek posiadania samochodu do odbioru śmieci. W poprzednich 
latach był omawiany temat samochodu  do odbioru śmieci ale  decyzji w sprawie zakupu 
samochodu nie  było. W gminie Piaski obowiązuje stawka 9 zł od osoby miesięcznie przy 
odbiorze raz na 3  tygodnie, a w gminach należących do komunalnego związku 9 zł od osoby 
miesięcznie przy odbiorze 4 razy w miesiącu. Które rozwiązanie jest korzystniejsze? Po 
przetargu będzie więcej danych dotyczących poniesionych kosztów przy odbiorze odpadów 
komunalnych. 
 

Radny Andrzej Zieliński stwierdził, że decyzja naszej gminy w temacie utrzymania 
czystości i porządku zapadła w momencie przystąpienia gminy do związku. Projekt uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy budzi wiele 
kontrowersji. Cena za odbiór śmieci została uchwalona przez związek przed ogłoszeniem 
przetargu na wyłonienie firmy dokonującej odbioru śmieci. Związek Komunalny dokonał 
podziału na sektory,  stawka w sektorach będzie taka sama, a koszty zróżnicowane. 
Z pewnością nie będzie żadnego rozliczenia,  nadwyżka   zostanie zagospodarowana przez 
związek komunalny.  Jako gmina nie będziemy mieli wpływu, na wiele spraw związanych z 
kosztami odbioru śmieci. Uchwała, którą Rada podejmie w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Poniec stanowić będzie akt prawa miejscowego.  
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dotychczasową dyskusję stwierdził, że 
prowadzona dyskusja nie dotyczy bezpośrednio projektu regulaminu, a spraw związanych z  
nowopowstałą  „ustawa śmieciową”. W związku z tym zwrócił się  przewodniczącego 
przedstawienie  zgodnie z przyjętym porządkiem obrad projektu regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Poniec. 
 

Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś zgłosił wniosek formalny by nie przedstawiać 
projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Poniec. Zwrócił się z prośbą o przegłosowanie  wniosku  czy   odstąpić od odczytywania,  
czy przedstawiać projekt regulaminu. W uzasadnienie stwierdził, że projekt regulaminu 
szczegółowo był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji i wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 29 stycznia br. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem 
formalnym , w którym „za” wnioskiem głosowało 6 radnych, a „za”  przedstawieniem 
projektu uchwały głosowało 8 radnych.  
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Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do zastępcy burmistrza Eugeniusza 
Nowaka o przedstawienie projektu uchwały. 
  

Zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawiając projekt uchwały poinformował, że 
art.4 ust.1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje 
rady gmin do dostosowania regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach do 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tj. 
27 sierpnia 2012 roku  ostateczny termin uchwalenia regulaminu mija 27 lutego 2013 roku. 
Art.4 znowelizowanej ustawy nakłada duże obowiązki na gminę. Nowy system nie będzie 
daleko odbiegał od dotychczasowego. Projekt regulaminu ustala szczegółowo zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  
 

Zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił rozdziałami treść poszczególnych 
paragrafów w sposób szczególny zaakcentował: 
1/ treść paragrafu 5, w którym mówi się, że właściciele nieruchomości służących do użytku 
publicznego mają obowiązek ustawienia na nich koszy na odpady i systematycznego ich 
opróżniania  
2/ paragraf 6 zabrania się mycia pojazdu w miejscach publicznych. Mycie pojazdów poza 
myjniami może odbywać się na utwardzonych powierzchniach nieruchomości pod 
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej albo 
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. 
3/ paragrafy od 8 do 11 dotyczą warunków odprowadzania ścieków bytowych i 
przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej. 
4/paragraf 12 stanowi wspólną część dla 19 Gmin należących do Komunalnego Związku. 
Treść przedstawia się następująco: 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących rodzajów odpadów komunalnych: 
1) papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe,  
2) tworzywa sztuczne i metale,  
3) szkło bezbarwne, 
4) szkło kolorowe, 
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 
6) przeterminowane leki, 
7) chemikalia, 
8) zużyte baterie i akumulatory, 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
11) zużyte opony, 
12)   odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Pozostałe odpady, po wysegregowaniu wskazanych w pkt. 1-12 stanowią odpady komunalne 
zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych. 
5/ paragraf 13 dotyczy selektywnej zbiórki odpadów, w której  stosuje się następujące 
oznakowanie kolorystyczne worków:  

1) kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury (makulatury) oraz 
opakowań wielomateriałowych, 

2) kolor biały – worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego,  
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3) kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego, 
4) kolor żółty - worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metalu. 

Na workach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu odpowiadającym 
kolorom dla danego rodzaju odpadu napis: 

1) „PAPIER” - w przypadku worka na odpady określonego w  ust. 2 pkt 1, 
2) „SZKŁO BEZBARWNE” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 2, 
3) „SZKŁO KOLOROWE” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 3, 
4) „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” – w przypadku worka na odpady określonego 

w ust. 2 pkt 4. 

6/ paragraf 14 zobowiązuje właścicieli nieruchomości do wyposażenia w worki lub pojemniki 
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

7/ paragraf 21 mówi, że właściciele oraz osoby, pod nadzorem, których znajdują się zwierzęta 
domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę 
przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem 
terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

8/ Na posiedzeniach komisji wprowadzona została poprawka do paragrafu 24 projektu 
regulaminu: 

-na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies znajduje 
się w odległości, co najmniej 100 m od terenów zabudowanych, pod warunkiem, że pies ma 
założony kaganiec, a osoba prowadząca go ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec. 
 
Radna Ewa Kończak nawiązując do brzmienia paragrafu 2 rozdziału  II: 
„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia  błota, śniegu, 
lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości oraz 
innych części tych nieruchomości służących do użytku publicznego” koniec cytatu 
-  poinformowała, że problematyczne jest sprzątanie błota i ziemi przy krawężnikach w  
   okresie prac polowych. Czy właściciele posesji są zobowiązani do utrzymania estetyki, czy  
   utrzymanie porządku przy chodniku przylegającym do pola. 
 
Radny Stanisław Machowski nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni poinformował, że 
mieszkańcy wsi Żytowiecko każdą sobotę sprzątają chodniki i jezdnie wokół posesji.  
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień  poinformował, że sprzątanie 
chodnika należy do obowiązku właściciela posesji, a droga należy do zarządcy. W temacie 
utrzymania czystości i porządku wokół posesji wiele zależy od mieszkańców i użytkowników.  
 
Radna Aneta Wrotyńska nawiązała do treści paragrafu 14 projektu regulaminu, w którym 
mówi się, że właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki, 
w tym również worki do zbierania odpadów komunalnych.  Zakup worków jest nie małym 
kosztem. Nie wiadomo kiedy zostanie zakończona nowelizacja ustawy bo dopiero wtedy 
będzie można ten obowiązek przekazać firmie dokonującej odbioru śmieci.  
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Zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak  udzielając wyjaśnień poinformował, że dopiero po 
wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach można 
wprowadzać zmiany do przyjętego regulaminu.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. 
 
Zastępca przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś zgłosił wniosek formalny w sprawie 
odstąpienia od odczytania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Poniec. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem 
formalnym, w którym za przyjęciem wniosku opowiedzieli się wszyscy radni (14)  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła  
uchwałę nr  XXVI/ 213/2013 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu  
 
Pkt 9. Podjęcie uchwały  w sprawie sprostowania  błędów pisarskich w  
           uchwałach  nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Poniecu  z dnia  
           28 grudnia  2012 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie  

      wygasają  z upływem roku budżetowego 2012, określenia wydatków  
      oraz ustalenia  planu finansowego tych wydatków i  
      nr XXV/ 201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  28 grudnia  
      2012 roku. 

 
 Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie 
projektu uchwały  w przedmiotowej sprawie. 
 
Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały   poinformował,  że w  
na poprzedniej sesji  w  dniu 28 grudnia   uchwałach nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w 
Poniecu  i nr XXV/ 201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu zostały popełnione 2 błędy pisarskie. 
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego popełnione  omyłki należy 
skorygować dlatego na dzisiejszej sesji projekt uchwały o sprostowaniu błędów. 
 
Przewodniczący obrad  Jerzy Kusz  dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym 
projektem uchwały. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Temat był omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29 stycznia 2013 roku. Poprosił swego zastępcę o   
przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr  XXVI/ 214/2013 
w sprawie sprostowania  błędów pisarskich w uchwałach  nr XXV/200/2012Rady 
Miejskiej w Poniecu  z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie wykazu wydatków, które 
nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2012, określenia wydatków oraz ustalenia  
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planu finansowego tych wydatków i  nr XXV/ 201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  
28 grudnia 2012 roku.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie  
             nieruchomości zabudowanej w Poniecu  przy ulicy Kościuszki 7. 
 
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy o 
przedstawienie  projektu uchwały. 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  przedstawił  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu 
przy     ul. Kościuszki 7. Na nieruchomości opisanej w § 1 projektu  uchwały znajdują się 
zabudowania, które pełniły funkcję obiektów szpitalnych dla przewlekle chorych. 
Dotychczasowe użytkowanie nieruchomości bliżej opisanej w § 2  projektu  uchwały 
wykorzystywane było na cele rolne. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działka 1188/1 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do obiektów poszpitalnych. 
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”. 
 
Przewodniczący obrad  Jerzy Kusz  dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym 
 projektem uchwały. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Poprosił swego zastępcę o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr  XXVI/ 215/2013 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości zabudowanej w Poniecu  przy 
ulicy Kościuszki 7.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 11. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z                                
paragrafem 38  Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu  z 
XXV Sesji Rady Miejskiej. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z  
XXV  Sesji Rady Miejskiej.  

 
Pkt 12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

       Nie było 
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Pkt 13. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński podziękował radnym za głosowanie nad uchwałą w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec- za 
zrozumienie i przychylne potraktowanie tematu.  
 
Sołtys wsi Dzięczyna Stanisław Pietrzak poruszył sprawę uporządkowania chodników przy 
bloku mieszkalnym i dzierżawcy posesji byłego PGR.  
Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem kiedy odbędą się spotkania 
burmistrza z mieszkańcami poszczególnych sołectw poświęcone sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz nawiązał do kwestii wypowiedzenia umowy 
dotychczasowej firmie wywożącej śmieci, czy musi być zachowany 3 miesięczny termin 
wypowiedzenia umowy.  
 

Radny Dariusz Kieliś poruszył kwestie naprawy powiększających się dziur po zimie na 
drogach w naszej gminie. 
 

Radny Mariusz Nowak w sprawie wycinki drzew w Dzięczynie przy drodze powiatowej 
oraz ustawienia leżącego na poboczu drogi znaku od strony Dzięczyny.  
 

Radny Krzysztof Matecki poruszył sprawy: 
 -wycinki drzew przy drodze powiatowej Poniec – Krzemieniewo,  
 -wypracowania zasad wynagradzania studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. 
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie 
poinformował że:  
-  prace przy wycince drzew i krzewów przy drogach powiatowych będą systematycznie  
    realizowane, 
-  brak przepisów prawnych do nagradzania studentów za bardzo dobre wyniki w nauce  
-  Komisja Oświaty może zająć się tematem stypendium, dla studentów, które będzie miało  
    zarówno charakter socjalny jak i za wyniki w nauce.  
 
Radny Stanisław Machowski podziękował firmie za solidne wykonanie prac przy 
odśnieżaniu dróg i ulic w czasie opadów śniegu.  

 
Pkt 14. Zakończenie. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XXVI  Sesji Rady Miejskiej i  o godz. 
1800 dokonał zamknięcia obrad Sesji. 
 

 
Protokółowała                                                                            Przewodniczący  Rady 
Radomiła Repak                                                                                Jerzy  Kusz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


