
Protokół nr XXXIX/2014 
 

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej   6 czerwca 2014 roku w godz. 14
00

 -  17
30

 

w sali  Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji  w Poniecu. 
___________________________________________________________________________  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 14
00

 otworzył XXXIX Sesję Rady 

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  a w ich imieniu : 

   

 Burmistrza Ponieca                                                            Jacka         Widyńskiego 

      i  pracowników  organu  wykonawczego 

 Radnego  Powiatu  Gostyńskiego                                      Kazimierza  Musielaka 

 Honorowego Obywatela  Gminy Poniec                           Feliksa       Dudkowiaka                           

 Dyrektorów szkół,  kierowników  zakładów i jednostek budżetowych 

 Sołtysów 

 Przedstawicieli  prasy lokalnej 
 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

Nieobecni  radni :   Małgorzata  Danielczak, Krzysztof Matecki  i Marcin Stróżyński. 

 

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności  w sesji 

uczestniczy  12  radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające do  podejmowania   uchwał.  

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  

sesji  wraz z zaproszeniami  na XXXIX Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do 

porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej.  

 

 Burmistrz Ponieca  Jacek  Widyński  zgodnie  z  art.20 ust.5 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował  umieszczenie w porządku obrad XXXIX 

Sesji Rady Miejskiej w Poniecu dodatkowego punktu   - podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  

uchwały nr XXXV/274/2013 w sprawie  pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu na 

2014 roku. 

 

Przewodniczący  Rady Jerzy Kusz  przeprowadził głosowanie, w którym  za wprowadzeniem:  

dodatkowego punktu  jako punktu  8 podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  uchwały nr 

XXXV/274/2013 w sprawie  pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu na 2014 roku. 

głosowało 12 radnych, numeracja   następnych punktów  zmieni się o + 1. 

 

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący  

 

                           porządek obrad XXXIX  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.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i    

    sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2013. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z  

    wykonania budżetu gminy za 2013 r. 
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6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy  

     Poniec na lata 2014-2032. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej    

     Gminy Poniec na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  uchwały nr XXXV/274/2013 w sprawie  pomocy  

     rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu na 2014 roku. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z  

     Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w  

     Poniecu oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 58 stanowiącej własność  

     Gminy Poniec. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub  wynajmowania  

      nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

12 .Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

13 .Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.  
 

Radna Ewa Kończak zgłosiła interpelacje następującej treści: 

1. Wydział Komunikacji i Dróg zapewniał nas radnych, że naprawa dróg powiatowych w 

gminie Poniec nastąpi w miesiącu maju. Prace te na drodze Włostki-Szurkowo wykonano już 

w kwietniu, ale tylko częściowo do wsi Szurkowo. Pozostały ubytki w asfalcie na odcinku 

drogi pomiędzy Szurkowem a Zmysłowem, gdzie w połowie przebiega granica między gminą 

Poniec a gminą Miejska Górka. Dlaczego prace remontowe na tej drodze powiatowej nie 

zostały ukończone? 

 

2. Ponawiam wniosek w sprawie  konieczności wykonania barierki zabezpieczającej głęboki 

kanał biegnący w połowie drogi między Włostkami a Sarbinowem. Mijanie się dwóch 

samochodów w tym miejscu jest bardzo niebezpieczne, gdyż koryto kanału znajduje się 

bardzo blisko krawędzi jezdni i jest niewidoczne. Bardzo często poruszający się po tym 

odcinku drogi sprzęt rolniczy, 
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 samochody ciężarowe, podczas mijania przy wąskiej drodze zmuszają kierowców do 

zjechania na pobocze, co potęguje niebezpieczeństwo wjechania do głębokiego kanału. 

Radny Mariusz Nowak w imieniu mieszkańców Dzięczyny, zwracam się z uprzejmą prośbą 

o wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej. W studzienkach tych zalega mnóstwo 

ziemi, co powoduje, że podczas opadów deszczu na całej szerokości ulicy pojawiają się 

bardzo duże kałuże, co bardzo utrudnia ruch samochodowy a przejście pieszych chodnikiem 

staje się wręcz niemożliwe. Niedrożność owej kanalizacji powoduje, iż na drodze po każdych 

opadach pojawiają się kolejne dziury. po majowych opadach pojawiły się kolejne, duże 

dziury, o których załatanie pilnie proszę. 

 

Pkt 4.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

Poniec za rok 2013. 
 

            Przewodniczący  RM  Jerzy Kusz   stwierdził, że dzisiejsza sesja ma charakter 

szczególny ponieważ ocenia sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2013 rok, 

sprawozdanie finansowe i  udziela z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi  Ponieca. 

Od 3 lat   podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium musi być poprzedzone uchwałą 

zatwierdzającą sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy.   Debata  będzie   przedstawiać  się następująco : 

 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji 

za 2013 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2013 rok, 

 dyskusja, 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania, 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego. 

 

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania budżetu 

gminy, sprawozdanie finansowe za 2013 rok, poinformował, że budżet Gminy Poniec na 2013 

rok został uchwalony na  Sesji Rady Miejskiej nr XXV/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku.  

Planowane dochody na rok 2013 określono w uchwale budżetowej w kwocie 20.992.227,97 zł. 

Do końca roku 2013 zrealizowano dochody w kwocie 20.592.434,63 zł tj. 98,10% 

planowanych dochodów. Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2013  w  uchwale  

budżetowej określono w kwocie 23.466.638,97 zł. Do końca roku 2013 zrealizowano 

dochody w kwocie 22.389.031,81 zł. tj. 95,41%  zakładanych wydatków. 

Pokaz multimedialny był uzupełnieniem  wystąpienia Burmistrza Ponieca  w temacie 

wykonania  inwestycji w gminie i prac remontowych w świetlicach wiejskich oraz budowy 

dróg i chodników  w 2013 roku. 

Wystąpienie Burmistrza Ponieca  stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  poprosił swego zastępcę  o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

 

Z-ca Przew. Rady  Dariusz Kieliś przedstawił  Uchwałę  Nr SO-0954/19/12/Ln/2014Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu  z dnia  4 kwietnia   2014  roku 
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w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy  za 2013 rok, która  

stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2013 rok było szczegółowo 

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

sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 
 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Andrzej Zieliński  poinformował, że  Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej w Poniecu na swych posiedzeniach w dniach 6, 8, 12 i 14 maja br. 

przeanalizowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 rok wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 

roku.  Przeanalizowała  również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Poniec. Rozpatrzyła  sprawozdanie finansowe 

Gminy Poniec za rok ubiegły porównując stany kont syntetycznych z ewidencji księgowej 

budżetu z pozycjami wskazanymi w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego nie stwierdzając niezgodności w badanym zakresie.  Komisja w trakcie pracy 

nie dopatrzyła się żadnych uchybień i wnioskuje o zatwierdzenie rozpatrzonych sprawozdań. 

Szczegółowe omówienie prac Komisji zawarte zostało w jej wniosku skierowanym w dniu  

14 maja br. do przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu, który stanowi załącznik do 

protokołu 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zgodnie z przyjętym harmonogramem  dokonał  otwarcia 

dyskusji nad  sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za 2013 rok.  

 

Zastępca Przewodniczącego Dariusz Kieliś nawiązując do wystąpienia burmistrza 

stwierdził, że po zakończeniu adaptacja budynków poszpitalnych na przedszkole 

samorządowe w Gminie Poniec znacząco poprawi się stan bazy lokalowej do wychowania 

przedszkolnego ( dwa przedszkola samorządowe w Łęce Wielkiej i Poniecu). Adaptacja 

budynków poszpitalnych na przedszkole jest w całości finansowana  z wieloletniej pożyczki 

zaciągniętej  w ramach inicjatywy „Jessica” w BGK w Warszawie. 

Następnie wyraził zadowolenie z  rozpoczęcia  budowy hali widowiskowo – sportowej  z 

powodu  przedłużenia  terminu rozstrzygnięcia  przetargu na wyłonienie wykonawcy tej 

inwestycji- pobudowania fundamentów w 2013 roku. Hala widowiskowo-sportowa ma być 

oddana do użytku w 2015 roku. 

Pozytywnym przejawem  jest  przeznaczenie kwoty 4.095.000 złotych  na inwestycje w 2013 

roku. Komisja na swym posiedzeniu  bliżej zainteresowała  się funkcjonowaniem  świetlic 

środowiskowych, których  działalność winna być bardziej   rozpropagowana na wsiach. 

W końcowej części swej  wypowiedzi, stwierdził, że obserwuje niedosyt ze strony powiatu w 

zakresie  tzw. „żółwiego” tempa  naprawy dróg i ulic. 

 

Radna Ewa Kończak nawiązując do dochodów z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż 

napojów alkoholowych poinformowała, że dzięki temu dzieci mogły skorzystać z kolonii. 

Środki, które pozostały zostały przeznaczone na organizację tzw. Zielonych Wakacji, które 

cieszą się niemałym zainteresowaniem uczniów. Jej zdaniem większe środki można by 

przeznaczyć na wyjazd dzieci na kolonie.  

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński poinformował, że Komisja Rewizyjna, na 

czterech posiedzeniach, szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 

miniony rok. Szczególną uwagę zwróciła na wysoki wskaźnik przeznaczenia środków na 

inwestycje oraz niemały udział środków zewnętrznych w ich realizacji. 
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Radny Mariusz Nowak poinformował, że sąsiednie gminy podziwiają naszą Gminę za 

organizację ciekawych zajęć w ramach Zielonych Wakacji. Jest to atrakcyjna forma 

wypoczynku dla dzieci w okresie letnim. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że stan zadłużenia 

2,9 mln to jest 14% w stosunku do dochodów nie przekracza progu niebezpieczeństwa.  

Podziękował Przewodniczącemu i członkom Komisji Rewizyjnej za wkład pracy przy 

sporządzeniu wniosku. Podziękował za rzetelne przygotowanie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Ponieca. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej jest dowodem prawidłowo sporządzonego wniosku a więc należytego 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 

rok. Dokonał zamknięcia dyskusji i zwrócił się z prośbą do swego zastępcy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,  

sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Poniec za rok 2013. 

 

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Aneta Wrotyńska odczytała stosowny projekt uchwały. 

 

Rada Miejska  w obecności 12 radnych w głosowaniu  jednomyślnie podjęła  

 

uchwałę nr XXXIX/303/2014 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu  gminy Poniec za rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  

Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2013 r. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że dnia  15  maja br. wniosek  Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu 

wydania opinii.  Przedstawił procedurę obowiązującą przy udzielaniu absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca. Debata w tym punkcie będzie uwzględniać następujące kwestie: 
 
 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2013 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 przedłożonym sprawozdaniem z wykonania  budżetu, 

 głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 rok. 
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Przewodniczący obrad  Jerzy  Kusz w związku ze szczegółowym przedstawieniem 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy  i odczytaniem Uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu  w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy  za 2013 rok zaproponował  wystąpienie przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej i przedstawienie  wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 rok. 

 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Andrzej Zieliński przedstawił Wysokiej Radzie     

wniosek   Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium z tytułu   wykonania budżetu 

Gminy Poniec  za  2013 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformował, 

że wniosek  został podpisany przez  czterech członków, jeden członek był nieobecny – 

usprawiedliwiony. 

 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał  treść Uchwały  

Nr S0-0954/36/12/Ln/2014 z dnia 27 maja   2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie absolutorium dla  Burmistrza Ponieca z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok  2013. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk stwierdziła, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na swym 

posiedzeniu w dniu  7 kwietnia 2014 roku  zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z 

wykonania budżetu Gminy Poniec  za 2013 rok. 

Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok  skupiała  się wokół 

następujących spraw : 

1. Wykorzystania tylko w 80% środków przeznaczonych na II etap monitoringu w Poniecu. 

2. Wyjaśnienia, o jakim cmentarzu mówi się na 60 stronie sprawozdania o powierzchni 

0,4925 ha i wartości 492,50 zł. 

3. Udanego zakupu kosiarki bijakowej przy mniejszym nakładzie aniżeli był zakładany. 

4. Ilości zmian wprowadzanych do budżetu Gminy w trakcie roku kalendarzowego. 

5. Wskazania gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

6. Świadczenia usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi. 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński i Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielili 

wyczerpujących wyjaśnień na poruszone w dyskusji kwestie. 

Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, że zadania uwzględnione w budżecie Gminy na rok 

2013 zostały zrealizowane. Komisja zwróciła uwagę na fakt zrealizowania zadania, jakim jest 

budowa ścieżki rowerowej Poniec- Janiszewo, uwzględnionego w budżecie i z udziałem 

środków zewnętrznych.  

Komisja zaakcentowała fakt przystąpienia do adaptacji budynków poszpitalnych na 

przedszkole samorządowe – inwestycja jest realizowana z wieloletniej pożyczki zaciągniętej 

w ramach inicjatywy „JESSICA”.  

Komisja podkreśliła rozpoczęcie prac budowlanych po pokonaniu trudności związanych z 

przeprowadzeniem i zakończeniem procedury przetargowej na budowę hali widowiskowo-

sportowej.  

Komisja z satysfakcją ustosunkowała się do wykonania prac związanych: 

- z przebudową dróg tj. odcinka drogi powiatowej w Rokosowie, Sarbinowie i   

  Zawadzie, przebudową drogi gminnej  w Dzięczynie w kierunku Sowin, w  

  Sarbinowie i przebudową ulicy Prusa i części ulicy Sienkiewicza w Poniecu, 

- przebudową chodników w Bączylesie, odcinka chodnika w Czarkowie i w   

  Grodzisku; 
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Komisja również pozytywnie ustosunkowała się do wykonanych remontów w 

poszczególnych świetlicach wiejskich. 

Po   przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza Ponieca i Skarbnika Gminy 

dotyczących trudności realizacji zadań komisja pozytywnie zaopiniowała  sprawozdanie 

budżetu Gminy Poniec za 2013 rok  i z  tego tytułu komisja jednogłośnie wnioskuje  o 

udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

W przeprowadzonym  głosowaniu  „za” pozytywną opinią  było  5 członków komisji 

(wszyscy członkowie). 
 

Przewodniczący Komisji  Piotr Jańczak  przedstawiając  opinię  Komisji Oświaty, Kultury, 

Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich poinformował, że komisja  na 

swym posiedzeniu  w dniu 19 maja  2014 roku  zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania  

planu dochodów i wydatków na 2013 rok. 

W dyskusji nad  sprawozdaniem członkowie  komisji  poruszyli sprawy  takie jak: 

1. Realność przyjętego planu wykonania wskaźnika dochodów i wydatków. 

2. Wysokość zadłużenia gminy. 

3. Dotację udzieloną na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej. 

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

5. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów  

     alkoholowych za rok 2013. 

6. Niewykonania zaplanowanej opłaty produktowej. 

7. Budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu. 

Wyjaśnień na powyższe kwestie udzielili Burmistrz Ponieca i Skarbnik Gminy. 

Komisja po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  pozytywnie 

zaopiniowała  sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2013 rok i  proponuje 

udzielenie z tego tytułu  absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

                                                                                    
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że wykonanie budżetu 2013 roku jest 

prawidłowe dowodem czego jest opinia RIO i stanowiska Komisji stałych. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś dostrzegł fakt,  że pomimo 

spadku dochodów zaplanowane inwestycje na 2013 rok zostały wykonane. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że będzie głosowany wniosek o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 

2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za skierowane wnioski ze strony radnych 

dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Zastępca Przew. Rady Aneta Wrotyńska  odczytała  projekt uchwały w sprawie   

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

 

Rada Miejska  w obecności  12 radnych w głosowaniu  jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XXXIX/304/ 2014 

w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy 

za 2013 rok.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi Ponieca 

stwierdzając, że wykonanie budżetu jest to wspólna praca burmistrza, radnych, sołtysów, 

dyrektorów szkół, kierowników zakładów i jednostek budżetowych. Jednak moderatorem 

prac przy realizacji budżetu jest Burmistrz Ponieca.  

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził serdeczne  podziękowanie  radnym za 

jednomyślne udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przy 

opracowaniu budżetu na 2013 rok wspólnie szukaliśmy korzystnych rozwiązań. Podziękował 

radnym za zaufanie i przystąpienie do realizacji inwestycji w ramach inicjatywy 

programu ”JESSICA”. Przy współpracy i wspólnej odpowiedzialności Burmistrza, 

pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników 

jednostek i stowarzyszeń tak pomyślnie został zrealizowany budżet za miniony rok – „w 

grupie problemy rozwiązywane są w drodze rozmowy”. Był to kolejny rok naszej współpracy, 

w której z roku na rok wzrasta poziom realizacji zadań. Wykonanie budżetu jest wspólnym 

przedsięwzięciem - sukcesem. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu  udało się wiele zrobić dla 

społeczności lokalnej.  

Burmistrz Ponieca słowa podziękowania skierował do skarbnika gminy, który skrupulatnie 

pilnuje wydatkowania środków oraz sekretarza i swego zastępcy. 

 

Pkt  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla gminy   Poniec na lata 2014-2032. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie  

 

Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawiając  projekt uchwały  wraz z 

uzasadnieniem poinformował, że  zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 

dzisiejszej sesji ujednolicają prognozę z uchwałą budżetową na 2014 rok. W zakresie 

przedsięwzięć, w celu zrealizowania zaplanowanego na rok 2014 etapu budowy hali 

widowiskowo sportowej w Poniecu zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 

101.010 zł. pomniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki na ten cel zaplanowane na rok 

2015 oraz zwiększa się o 120.000 plan wydatków na zadanie "Odnowa i nadanie nowych 

funkcji zdekapitalizowym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola 

samorządowego" 

Kwota ta stanowi środki własne i  ma być przeznaczona na realizację robót dodatkowych, 

które nie zostały objęte specyfikacją wydatków pokrywanych z pożyczki "JESSICA". Są to 

min. rozbiórki dwóch budynków i zagospodarowanie części terenu, a także dodatkowe roboty 

instalacyjne, elektryczne i inne. 

W zakresie roku 2014 rozchody umniejszono o umorzenia  części pożyczki zaciągniętej na 

podstawie  umowy  pożyczki  nr  65/U/400/145/2009  z dnia 08.07.2009 r. na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami 

ścieków w m. Poniec etap V” w wysokości 200.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że  temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu  3 czerwca  2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyczerpujących 

wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś  przedstawiła  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

Sale obrad opuściła radna Ewa Kończak. 
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Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/ 305/2014 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy  Poniec na lata 

2014-2032.  

Stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 

budżetowej   Gminy Poniec na rok 2014. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian w budżecie Gminy Poniec na  2014 rok. 

 

Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem 

w sprawie zmian   w uchwale budżetowej na 2014 rok, które przedstawiają się następująco  w 

planie dochodów i wydatków. 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 700 

W związku z uzyskaniem większych od zaplanowanych dochodów proponuje się zwiększyć 

plan dochodów: 

- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 101.010 zł.  

- odpłatnego nabycia prawa własności o 91.000 zł. 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 192.720 zł. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

Z powodu zaplanowania zbyt małych środków na zadanie "Przebudowa odcinka  nawierzchni 

drogi gminnej w Rokosowie", co uniemożliwia realizację tego zadania w pożądanym zakresie, 

proponuje się odstąpienie od realizacji tego zadania a zaplanowaną kwotę 60.000 zł. 

przeznaczyć na kruszenie kamienia do utwardzania dróg gminnych w Rokosowie - 30.000 zł. 

i zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa odcinka chodnika przy drodze 

powiatowej w Rokosowie" - 30.000 zł. 

Dział 630 

Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków na wyposażenie ścieżki rowerowej poprzez 

przeniesienie kwoty 3.000 zł. z planu zakupów materiału i wyposażenia na plan usług 

pozostałych ponieważ zaplanowane do zakupu kosze na śmieci zostaną wykonane w ramach 

usługi na zamówienie. 

Dział 700 

W związku z większymi niż planowano wydatkami proponuje się zwiększyć plan wydatków 

na zakup energii w budynkach gminnych o 5.000 zł. zmniejszając na ten cel plan wydatków 

na zakupu usług pozostałych w rozdziale "gospodarka gruntami i nieruchomościami". 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 3.000 zł. wydatki w rozdziale "Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego" z przeznaczeniem na uczestnictwo gminy w konkursie grantowym "Działaj 

lokalnie VIII" uzyskując te środki w dziale 926 ze zmniejszenia planu wydatków na zakup 

usług remontowych 

Dział 756 

Wprowadza się  plan wydatków w kwocie 59.151 zł. z przeznaczeniem na zwrot wypłaconej 

gminie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty 

utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr 
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PS-V.9511.31.2013.5 z dnia 9 grudnia 2013r. stwierdził utratę przez zakład "FARM-

WOJNOWICE" Sp. z o.o. statusu zakładu pracy chronionej od dnia 1.07.2012 r. nie 

powiadamiając o tym fakcie Gminy Poniec. Gmina Poniec, w związku z prowadzeniem innej 

sprawy, sprawdzając wykaz zakładów pracy chronionej, uzyskała wiedzę o tym fakcie w  

miesiącu kwietniu 2014 r. i zgodnie z artykułem 49e ust 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia   

1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. 

Nr 127, poz. 721 ze zm.) złożyła korekty wniosków o wypłatę rekompensaty za utracony 

podatek od ww. Zakładu od dnia utraty statusu zakładu pracy chronionej, co powoduje, że 

musi na podstawie ww. przepisów ustawy zwrócić Funduszowi  za II półrocze roku 2012 

kwotę 29.000 zł. i za I półrocze roku 2013 kwotę 30.151 zł. Ponieważ, jak wynika z opisanej 

sytuacji, opóźnienie w zwrocie nadmiernie pobranej rekompensaty nie wynikła z zaniedbania 

Gminy, zostaną podjęte starania o niepłacenie odsetek za zwłokę.  

Dział 801 

- Proponuje się zwiększyć o 120.000 plan wydatków na zadanie "Odnowa i nadanie nowych 

funkcji zdekapitalizowym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola 

samorządowego". 

Kwota ta stanowi środki własne i  ma być przeznaczona na realizację robót dodatkowych, 

które nie zostały objęte specyfikacją wydatków pokrywanych z pożyczki "JESSICA". Są to 

min. rozbiórki dwóch budynków i zagospodarowanie części terenu a także dodatkowe roboty 

instalacyjne, elektryczne i inne. 

-  Proponuje się wprowadzić do planu wydatków nowy wydatek inwestycyjny " Zakup 

urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu" w wysokości 100.000 zł. 

Urządzenia są przeznaczone na plac zabaw w nowym obiekcie przedszkolnym. 

- Proponuje się o 20.000 zł. zwiększyć plan wydatków na zakup wyposażenia Przedszkola 

Samorządowego w Poniecu co ma związek z uruchomieniem nowego obiektu przedszkolnego. 

 Dział 851 i 854 

W związku z niewykorzystaniem w roku 2013 kwoty 32.559 zł. uzyskanej z wydawania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu na przeznaczony cel zwiększa sie o tę kwotę plan wydatków 

na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na organizację akcji "Zielone wakacje" 31.500 zł. 

Dział 900 

Po otrzymaniu oferty na wykonanie zadania proponuje się o 7.000 zł. zwiększyć plan 

wydatków na zadanie "Budowa zasilania elektrycznego na terenach rekreacyjnych w 

Dzięczynie". 

Dział 926 

- W celu zrealizowania zaplanowanego na rok 2014 etapu budowy hali widowiskowo 

sportowej w Poniecu zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 101.010 zł. 

pomniejszając o tę kwotę wydatki na ten cel zaplanowane na rok 2015. 

- W związku z udziałem Gminy w organizacji powiatowej letniej spartakiady lekkoatletycznej 

proponuje sie zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu o 3.000 zł. zmniejszając o te kwotę plan wydatków na remont obiektów 

sportowych. 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 439.720 zł. 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że  temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu  3 czerwca  2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyczerpujących 

wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 
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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 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/306/2014 

w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec  na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  uchwały nr XXXV/274/2013 w 

sprawie  pomocy  rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu na 2014 roku. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/2013 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi 

Gostyńskiemu w 2014 roku. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 grudnia 

2013 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2014 roku. 

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 873.640 zł , z tego  dotacja otrzymana z powiatu  wyniesie  26.400 zł., a kwota  

847.240 zł.  ma pochodzić ze środków własnych gminy Poniec.  

W  2014 roku pomoc rzeczowa  Powiatowi  Gostyńskiemu będzie polegać na wykonaniu  

następujących robót w ciągu  dróg powiatowych na terenie  gminy Poniec  : 

1. remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych, 

2. bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poniec  w  

    zakresie remontów,  utrzymania czystości i porządku pasa  drogowego oraz zwalczania  

    śliskości zimowej. 

3. przebudowie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku, 

4. przebudowie odcinka chodnika w Szurkowie, 

5. przebudowie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie, 

6. przebudowie odcinka nawierzchni drogi powiatowej w Dzięczynie, 

7. przebudowie ul. Kościuszki w Poniecu.". 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że  temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu  3 czerwca 2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyczerpujących 

wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 

Zastępca  Przewodniczącego Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła   projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 
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Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/307/2014 

w sprawie  zmiany uchwały nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 

grudnia 2013 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2014 roku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Skarbnik Gminy  Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poinformował, że Pożyczkodawca - Wojewódzki  Fundusz 

Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w  Poznaniu – na  podstawie § 5 ust 3 i 4 

umowy  pożyczki  nr  65/U/400/145/2009  z dnia 08.07.2009r. na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. 

Poniec etap V” umorzył  Gminie Poniec część tej pożyczki w wysokości 20 % jej wysokości 

tj. 200.000 zł. Umorzona część pożyczki powinna być wykorzystana na realizację 

przedsięwzięcia proekologicznego co zapewnia niniejsza uchwała.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że  temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu  3 czerwca 2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyczerpujących 

wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 

 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś  przedstawił   projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/308/2014 

w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Poniecu oznaczonej  w ewidencji gruntów 

jako działka nr 58 stanowiącej własność  Gminy Poniec. 
 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana  Juśkiewicza  o 

przedstawienie projektu uchwały   w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że  

nieruchomość wymieniona w  § 1 projektu uchwały dotychczas wykorzystywana była na cele 

rolne na podstawie umowy dzierżawy. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem 
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nabyciem nieruchomości, przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży. Zbycie 

niniejszej nieruchomości  spowoduje wykorzystywanie nieruchomości zgodnie z jej 

przeznaczeniem czyli na cele rolne, a także wpływy środków finansowych do budżetu gminy.  

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

Na zgłoszone zapytanie gdzie jest zlokalizowana działka udzielił wyjaśnień, że przedmiotowa 

działka nie ma dostępu do drogi publicznej i jest położona w Poniecu na ulicy Gostyńskiej. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał  otwarcia dyskusji,  w której radni nie zgłosili 

uwag, ponieważ wątpliwości zostały wyjaśnione  na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

3 czerwca   br.  

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego zastępcę 

Panią  Anetę  Wrotyńską  o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła   projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/ 309/2013 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka nr 58 stanowiącej własność  

Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub  

wynajmowania   nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana  Juśkiewicza  o 

przedstawienie projektu uchwały   w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym między innymi 

do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad 

wydzierżawiania i najmu nieruchomości. 

Podjęcie nowej Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zasad 

wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec 

wynikło z potrzeby doprecyzowania i dostosowania istniejących przepisów do realnych 

potrzeb wydzierżawiających i wynajmujących. 

Ustalone zasady wydzierżawiania dotyczą nieruchomości, o których dzierżawę ubiega 

się dotychczasowy dzierżawca. W przypadku wystąpienia o dzierżawę, więcej niż jednego 

podmiotu, będzie miał zastosowanie ustawowy przetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy.  

Podjęcie Uchwały zapewni sprawniejszy przebieg procesu wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. W związku z powyższym podjęcie 

niniejszej uchwały jest celowe uzasadnione.  

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał  otwarcia dyskusji,  w której radni nie zgłosili 

uwag, ponieważ wątpliwości zostały wyjaśnione  na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
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3 czerwca   br.  

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji,  Z uwagi na obszerny  

tekst projektu uchwały  zaproponował  odstąpienie od   jego  czytania. Radni przyjęli 

propozycję  przewodniczącego. 

 

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  XXXIX/ 310/2014 

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub  wynajmowania   nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawiając projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem poinformował, że aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony 

przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2013r. poz. 627 ze zm.). Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze 

twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, 

naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 

cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, między innymi okazałych rozmiarów 

drzewa. Wyznaczone do objęcia ochroną prawną drzewo gatunku dąb o obwodzie pnia 730 

cm, w wieku około 350 lat, znajduje się na terenie wsi Sarbinowo, na działce rolnej 

stanowiącej własność Parafii Katolickiej P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie. Argumenty 

przemawiające za tym, aby ustanowić taki pomnik przyrody to szczególne walory 

przyrodnicze drzewa, okazałe rozmiary oraz jego wiek. Dąb stanowi nieodłączny element 

krajobrazowy terenu. Ma to szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności i stanowi 

szczególny element przyrodniczy. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuje się o ustanowienie 

w/w drzewa pomnikiem przyrody.  

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał  otwarcia dyskusji,  w której radni nie zgłosili 

uwag, ponieważ wątpliwości zostały wyjaśnione  na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

3 czerwca   br.  

 

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 11 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę  nr  XXXIX/ 311/2014 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  13. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z paragrafem 38 

Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXXVIII Sesji Rady 

Miejskiej. 

Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XXXVIII Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

Pkt  14.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                  Nie było. 

 

Pkt  15.  Wolne wnioski i zapytania. 
 

Radny Powiatu Kazimierz Musielak jako radny powiatu podziękował Burmistrzowi za 

współpracę w zakresie realizacji zadań uwzględnionych w budżecie Gminy Poniec w 2013 

roku. Pogratulował otrzymania absolutorium z tego tytułu. 

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Wachowiak pogratulował 

Burmistrzowi otrzymania absolutorium. Poinformował, że Wielkopolski Zarząd Melioracji 

Urządzeń Wodnych w Poznaniu rejonowy oddział w Lesznie realizuje prace na Rowie 

Polskim, które jego zdaniem  są przyczyną spiętrzenia wody i podtapiania łąk. Zaproponował 

Burmistrzowi Ponieca zorganizowanie spotkania z udziałem Pana Nowosielskiego 

zajmującego się spółkami wodnymi w celu wyjaśnienia przyczyn podtapiania łąk. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień przedmówcy poinformował, że 

temat podtapiania łąk przedstawi Panu Nowosielskiemu zajmującego się sprawami spółek 

wodnych. Jedną z przyczyn podtapiania łąk jest brak drożności sieci drenarskiej. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak poinformował, że podtapianie łąk w Poniecu nie 

jest uzależnione od prac związanych z modernizacją Rowu Polskiego. Przekonamy się o tym 

po zakończeniu prac przy czyszczeniu Rowu Polskiego. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że przeprowadzenie prac na Rowie 

Polskim nie należy do kompetencji gminy. Realizacja tego zadania  jest  w kompetencji  

Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 

Pkt 16.  Zakończenie. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i o godz. 17
30 

dokonał zamknięcia obrad Sesji. 

 

 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący  Rady 

Radomiła Repak                                                                                Jerzy  Kusz 


