
Protokół nr 26 /2013 
z wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  25 czerwca  2013  roku w godz.14

00
 do 15

30
 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: 

 Zastępca Burmistrza  Ponieca   i pracownicy Urzędu Miejskiego       

 Przewodniczący Rady  Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Przedstawicielka  prasy lokalnej                                        

                                                                                                                                                    

Przewodniczący Komisji  Andrzej Zieliński dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia, 

powitał  przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Poinformował, że otrzymała 

upoważnienie przewodniczących komisji do prowadzenia wspólnego posiedzenia komisji.  

Stwierdziła,  że tematem wspólnego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie materiałów na  

XXX sesję  dotyczących i projektów uchwał  : 

 

1.  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012, 

2.  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z 

wykonania budżetu gminy za 2012 r. 

3.  projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Poniecu, 

4.  projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej na lata 

       2013-2032 

5.  projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 

2013, 

6.  projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego  

       pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, 

    

 Przystąpiono  do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.     

 

Ad 1  Przewodniczący  RM  Jerzy Kusz  poinformował, że sprawozdanie finansowe z 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok  było omawiane  na posiedzeniach poszczególnych 

komisji 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach  publicznych   podjęcie  uchwały  o udzielenie 

absolutorium  będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap to  uchwała zatwierdzającą 

sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.    Drugi etap 

to podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

Debata  w I etapie  przebiegać będzie  następująco : 

 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego 

oraz informacji za 2012 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2012 rok, 
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 dyskusja 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2012 rok było szczegółowo 

analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, która wyraziła  opinię o sprawozdaniu i 

sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński przedstawi na sesji  sprawozdanie  z  wykonania 

budżetu gminy, sprawozdanie finansowe za 2012 rok 

 

Ad.2  Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził że  wniosek  Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu za 2012 

rok przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu wydania opinii.  

Przedstawił procedurę obowiązującą przy udzielaniu absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

Debata  w drugim etapie  będzie uwzględniać następujące kwestie: 
 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2012 rok wraz z 

wypracowanym wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium z tego tytułu, 

 opinie stałych komisji Rady Miejskiej 

 opinia składu orzekającego RIO o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu, 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania 

 dyskusja nad przełożonym sprawozdaniem z wykonania  budżetu, 

 głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2012 rok. 

 

Przewodniczący obrad  Jerzy  Kusz   stwierdził, że dyskusja   nad sprawozdaniem  będzie na 

sesji Rady Miejskiej.  Komisje na swych posiedzeniach zaopiniowały sprawozdanie z 

wykonania  budżetu za 2012 rok i wypracowały stanowisko w tym temacie. 

 

Ad.3 Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że w dniu 8 marca 2013 roku zmarła 

Radna Rady Miejskiej w Poniecu Pani Kazimiera Biernaczyk, która pełniła także funkcję 

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. W związku z powyższym powstała konieczność 

uzupełnienia składu Prezydium. Zgodnie z  zapisem art. 19 ust. 1 Rada dokonuje wyboru 

zastępcy przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.  Regulaminu wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu. będzie przedstawiony na sesji. Radni dokonają 

także wyboru składu osobowego komisji skrutacyjnej. 
 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „ Nasza Gmina”  Dariusz Kieliś po konsultacjach w 

imieniu klubu – by nie  rujnować składów osobowych komisji na zastępcę zaproponował 

radną Anetę Wrotyńską, która wyraziła  zgodę  na kandydowanie. 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji.  
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Ad.4. Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały  wraz z 

uzasadnieniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiana dotyczy  podpisania 

umowy na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej budowy trasy turystycznej Poniec – 

Janiszewo. Załącznik nr  2 przenosi to przedsięwzięcie do grupy wydatków majątkowych na 

projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i 

jednocześnie zwiększa się jego wartość o 412 tysięcy, co wynika z przeprowadzonego 

postępowania przetargowego.  

 

Członkowie  przyjęli projekt uchwały w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej dla Gminy  Poniec na lata 2013-2032.   

 

Ad.5 Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski  omówił  projekt uchwały  wraz z 

uzasadnieniem  w sprawie zmian   w uchwale budżetowej na 2013 rok, które przedstawiają 

się następująco  w planie dochodów i wydatków. 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 400 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł. na wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 

rok 2012 przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu. 

Dział 751 

Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji na zadania 

zlecone Gminie o kwotę 4.239 zł. Dotacja jest przeznaczona na przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniecu. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na 

zadania własne Gminy o kwotę 8341 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań 

w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 

2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Razem zmiany w dochodach – plus 38.580 zł. 

Załącznik nr 2 

Zmiany wydatków 

Dział 600 

- W związku ze zwiększonymi potrzebami w tym zakresie proponuje się zwiększyć plan 

zakupów pozostałych na drogach gminnych o kwotę 63.000 zł. 

- Z przyczyny zmian w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka 

kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w Rokosowie” proponuje się zmienić jego 

nazwę na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie” 

- W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę trasy turystycznej Poniec-

Janiszewo proponuje się przesunąć o jeden rok realizację zadania – „Przebudowa 

nawierzchni Rynku w Poniecu – rewitalizacja”, 

Dział 630 

W celu zrealizowania zadania „Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo” 

proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel o 412.000 zł. kwota ta wynika z 

oszacowania wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na jego 

realizację. 

Dział 700 

W związku z koniecznością konserwacji dachu na budynku przy ul. Bojanowskiej 1, a także 

koniecznością przeprowadzenia napraw pieców kaflowych w tym budynku, proponuje się 

zwiększyć plan wydatków na ten cel o 10.000 zł. 
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Dział 710 

Proponuje się zwiększyć o 15.000 zł. plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę za 

przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

w związku z dużo większą niż zaplanowano ilością złożonych wniosków. 

Dział 750  

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 5.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie 

dodatkowych materiałów promocyjnych. 

Dział 751 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych zwiększą się plan wydatków z 

przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniecu 

Dział 754 

W związku z potrzebą rozbudowy monitoringu miasta proponuje się przyjąć etap II tej 

inwestycji za kwotę 15.000. 

Dział 801 

Proponuje się:  

1. zwiększyć plan remontów w placówkach oświatowych i tak: 

- Zespół Szkół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Żytowiecku – o 15.000 zł. z 

przeznaczeniem na remont korytarza. 

- Szkoła Podstawowa w Poniecu – o 26.000 zł. z przeznaczeniem na remont holu i korytarza. 

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie -  o 15.000 zł. z przeznaczeniem na remont chodnika 

łączącego drogę ze szkołą. 

2. w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej dokonać zmian w planie  w ramach 

przyznanego limitu wydatków  w celu zwiększenia środków na dokształcanie nauczycieli.   

Dział 851 i 854 

W związku z planowanym uruchomieniem akcji wypoczynku dzieci - „Zielone wakacje” 

proponuje się zmianę planu wydatków na  przeciwdziałania alkoholizmowi dostosowującą 

plan do planowanych potrzeb. 

Dział 852 

W związku z otrzymaną dotacją na zadania własne zwiększa się plan wydatków w OPS na 

działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Dział 900 

W związku z planowanym czyszczeniem stawu w Parku Miejskim proponuje się przeznaczyć 

na ten cel 20.000 zł. 

 

Razem zmiana planu wydatków – plus 315.880 zł. 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i 

wydatków. 

W dyskusji głos zabrali : 

 

Radna  Aneta Wrotyńska  zwróciła się z zapytaniem czego dotyczy  dotacja   zwiększająca 

plan  wydatków OPS. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski  udzielając wyjaśnień poinformował, że Pani 

Kierownik OPS w Poniecu  zgłosiła potrzebę  zmiany planu wydatków w OPS na działania w 

zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, ale szczegółów w  tym 

temacie   nie zna. 

 

Radny Andrzej Zieliński poruszył kwestię czyszczenia stawu w Parku Miejskim i 

opracowaniu nowej koncepcji zagospodarowania  Parku Miejskiego w Poniecu. 
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  potwierdził zdanie przedmówcy, zapewnił, że sytuacja 

zmieni się  po wycięciu   wysokich, grubych topoli  w Parku Miejskim w Poniecu. Zostanie 

zlecone opracowanie  inwentaryzacji  Parku Miejskiego w Poniecu. 

 

Członkowie komisji po przedyskutowaniu przyjęli projekt uchwały w sprawie  zmian w 

uchwale budżetowej na 2013 rok 

 

Ad.6. Inspektor UM Jan  Stachowiak   poinformował, że  proponowane zmiany wynikają  z 

uwag Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przedstawił propozycje zmian do  statutu 

związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” 

poinformował, że  w związku z podjęciem  przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego uchwały w sprawie zmian  w statucie, konieczne jest  zgodnie z art.67 ust.3 

ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym przyjęcie zmian w 

przedmiotowym statucie  przez Rady wszystkich gmin członkowskich, poprzez podjęcie 

stosownych uchwał, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 

 

Radny Andrzej Zieliński w dyskusji  zgłosił zapytanie  do zapisu  w § 8 ust.1 pkt 14 

informując, że zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych przewodniczący 

zgromadzenia związku ma samoistną kompetencję do podejmowania czynności w sprawach z 

zakresu prawa pracy – w tym dotyczącą ustalania  wynagrodzenia  wobec członków zarządu.  

 

Inspektor UM Jan  Stachowiak   poinformował, że  szczegółowe wyjaśnienie radnym 

będzie   udzielone na sesji Rady Miejskiej  

 

Radna Aneta Wrotyńska  nawiązała  do zapisu  punktu 3 w paragrafie 8  Inicjatywę  

uchwałodawczą  ma Zarząd  oraz każdy członek Zgromadzenia. 

 

Zastępca  Burmistrza  Eugeniusz Nowak  w odniesieniu do  zapisu w paragrafie 8 pkt 3  

poinformował, że nie ma  odpowiedzialności zbiorowej, jest odpowiedzialność indywidualna..  

 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie  przyjęcia zmian  statutu  

związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek  Gmin Regionu 

Leszczyńskiego”. 

 
 

Ad.7 W wolnych głosach poruszono następujące  kwestie 

 

Radny Stanisław Machowski w sprawie  utrudnionego, podtopionego wjazdu i dojazdu na 

łąki  na terenie Ponieca  w okresie zbiorów siana . 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że rolnicy będą 

mieli trudności z wjazdem na łąki od strony  Gostynia w kierunku Rokosowa. Trwają  

przygotowania  do budowy zbiornika retencyjnego  w Rokosowie. Obecnie brak drożności  

Rowu Polskiego, który przy okazji budowy zbiornika będzie pogłębiany i poszerzany. 

 
Radna Grażyna Biernaczyk   zwróciła uwagę na brak kanalizacji deszczowej  we wsiach 

Bogdanki, Łęka Mała i Łęka Wielka. 
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Radny Dariusz Kieliś w sprawie pogłębienia rowu przy drodze obok stacji CPN będącej 

własnością Pana Pieprzyka oraz usunięcia suchych gałęzi przy drodze powiatowej  z Ponieca 

do Gostynia. 

Członkowie komisji poruszyli kwestię opróżniania koszy przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  stwierdził, że sprawę   opróżniania  koszy  przekaże 

do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poinformował, że na sesji zaproponuje wprowadzenie 

dodatkowego  punktu -  wysłuchanie informacji Komendanta Powiatowego Policji w 

Gostyniu na temat bezpieczeństwa p.pożarowego w Gminie Poniec.  

 

Przewodniczący  komisji  Andrzej Zieliński w związku z wyczerpaniem tematyki porządku 

posiedzenia  podziękował radnym i gościom za udział,  dokonał zamknięcia posiedzenia. 

 
 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący  komisji 

Radomiła Repak                                                                                Andrzej Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


