
Protokół nr 34/2014 
ze wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  24 kwietnia  2014  roku w godz. od 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: 

  Burmistrz  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 otrzymał 

upoważnienie przewodniczących komisji do prowadzenia wspólnego posiedzenia komisji.  

Stwierdził,   że tematem wspólnego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie materiałów na  

XXXVIII  sesję  dotyczących informacji i projektów uchwał na temat   : 

1. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Poniec. 

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

3. określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Poniec. 

4. spraw organizacyjnych. 

 

 

 

Ad. 1.  Informacje dotyczące  bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Poniec. 

 

 Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  poinformował, że informacje na temat 

bezpieczeństwa     publicznego na sesji będą przedstawione przez  Komendanta  Powiatowego 

Policji i Państwowej  Straży Pożarnej   oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego.                                 

 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 

2014. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński zwrócił się z prośbą do Skarbnika o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

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 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje się plan dotacji celowej 

na zadanie zlecone  w wysokości 499.991,25 z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów 

postępowania w tej sprawie.  
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Dział 700 

W związku z osiągnięciem większych niż zaplanowano dochodów z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności proponuje się zwiększyć plan tych 

dochodów o 72.000 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 10.016 zł. z tytułu uzyskania niezaplanowanych 

dochodów ze zwrotu podatku VAT. 

Dział 751 

Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje się plan dotacji celowej na 

zadanie zlecone w wysokości 6.690 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  związanych 

z  przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

- zwiększa się o 7.678 zł. plan dotacji celowych na zadania własne przeznaczonej na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej. 

-  zwiększa się o 1.537 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na 

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

- zwiększa się o 644 zł. plan dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. 

Dział 854 

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 34.554 zł. 

plan dotacji celowej na zadanie własne  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  

 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 633.110,25 zł. 

 

Załącznik nr 2  

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

W związku z przyjęciem planu dotacji celowej na kwotę 499.991,25 zł. przeznaczonej na 

zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

i pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na to 

zadanie. 

Dział 600 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.016 zł. z przeznaczeniem na 

niezaplanowaną wcześniej opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Łęka Wielka. 

Po otrzymaniu ofert na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych proponuje się 

dokonać zmian w planach inwestycyjnych jak niżej: 

- Przebudowa odcinka chodnika w Szurkowie zwiększyć plan o 20.000 zł., 

- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Krobskiej w Poniecu zwiększyć plan o 38.000 zł. 

Dział 700 

W związku ze wzrostem wydatków na energię na obiektach własnych, głównie z przyczyny 

adaptacji budynków poszpitalnych na przedszkole, proponuje się zwiększyć plan tych 

wydatków o kwotę 4.400 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć wydatki na promocję gminy o kwotę 5.200 zł. z przeznaczeniem na 

realizację i emisję na antenie stacji "Polsat News" materiału filmowego o gminie Poniec. 

Dział 751  
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W związku z przyjęciem planu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na 

pokrycie wydatków  związanych z  przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego tworzy się plan wydatków na ten cel w łącznej kwocie 6.690 zł. 

Dział 801 

- W związku ze znacznym wzrostem ilości dzieci z gminy Poniec, które uczęszczają do 

przedszkoli niepublicznych w innych gminach proponuje się zwiększyć plan dotacji dla tych 

gmin na zwroty ponoszonych przez nie kosztów utrzymania przedszkoli proporcjonalnie do 

ilości dzieci z gminy Poniec o kwotę 28.000 zł.  Aktualnie do przedszkoli prywatnych w 

innych gminach (Bojanowo, Piaski, Gostyń, Miejska Górka, Leszno, Krobia) uczęszcza 10 

dzieci z gminy Poniec.  

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu proponuje się przenieść kwotę pięć 

tysięcy złotych z planu zakupu energii na plan zakupu usług remontowych z przyczyny 

konieczności usunięcia awarii kanalizacji. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniami planów dotacji celowych zwiększa się plan wydatków Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poniecu: 

- o 7.678 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej. 

- o 1.537 zł. na  wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. 

- o 644 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. 

- na wniosek kierownika OPS proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi remontowe 

w Ośrodku o 223,-zł. zmniejszając o tę kwotę plan wydatków na zakup usług od innych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na 

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  

w kwocie 37.600 zł. (przyjętej do budżetu uchwałą na XXXVII/293/2014 z dn.28 marca 

2014r.) zmniejsza się o tę kwotę zaplanowany udział własny gminy w tym zadaniu. 

Dział 854 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększa sie plan wydatków na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 

34.554 zł.  

Dział 921 

Po otrzymaniu oferty na realizację zaplanowanego zadania inwestycyjnego proponuje się 

zwiększyć plan wydatków na dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i 

Rekreacji w Poniecu na przebudowę placu przy świetlicy w Szurkowie o 14.000 zł. 

 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 633.110,25 . zł. 

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

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem w jakiej formie odbędzie się promocja 

naszej Gminy na antenie stacji „Polsat News”. 

 

Radna Ewa Kończak nawiązała do planu dotacji w związku ze znacznym wzrostem ilości 

dzieci z naszej Gminy uczęszczający do przedszkoli niepublicznych w innych gminach do 

których aktualnie uczęszcza 10 dzieci. Gmina Poniec ponosi koszty utrzymania przeszkoli 

proporcjonalnie do ilości dzieci. W związku ze wzrostem ilości dzieci w ostatnim czasie w 

przypadku naszej Gminy jest to kwota 28.000 zł.  
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że mając na 

uwadze rozwój należy w odpowiedni sposób „promować” Gminę Poniec. Wyraził 

zadowolenie z faktu zainteresowania działkami budowlanymi młodych małżeństw. Zostanie 

przygotowany kilkuminutowy spot reklamowy promujący działania naszej Gminy w kierunku 

rozwoju. W odniesieniu do  spostrzeżenia  radnej Ewy Kończak wyjaśnił, że  Gmina nasza  

stwarza  odpowiednie warunki w zakresie bazy wczesnoszkolnej. Każdy rodzic, który chce 

posłać dziecko do przedszkola  może skorzystać z takiej możliwości. Obecnie są 

przeprowadzane rozmowy  z rodzicami  i opiekunami, których  dzieci chodzą  do przedszkoli 

niepublicznych poza terenem naszej gminy o możliwości skorzystania  z przedszkola   w 

Poniecu. 

Członkowie komisji po przedyskutowaniu przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2014. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński nawiązał do załącznika nr 6 otrzymanego 

dzisiaj z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2014 

rok. Załącznik ten dotyczy zakresu i kwoty dotacji do Samorządowych Zakładów 

Budżetowych w 2014 roku.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski udzielając wyjaśnień poinformował, że załącznik nr 6 

dotyczy kosmetycznych zmian dotacji, bo ogólna kwota dotacji nie zmieniła się. Zmiana 

polega na przeniesieniu kwoty 1000 zł z jednego zadania na drugie. 

 

Członkowie komisji po przedyskutowaniu przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2014. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że w budżecie zostały zaplanowane 

środki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych w wysokości 843.640 zł z czego dotacja 

otrzymana z powiatu  26.400 zł. a kwota 817.240 zł. ma pochodzić ze środków własnych 

Gminy Poniec. W imieniu Burmistrza Ponieca zwrócił się o akceptację w wysokości dotacji 

na wykonanie chodnika w Szurkowie. 

 

Członkowie komisji przyjęli bez uwag projekt uchwały 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. 

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

w Gminie Poniec. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński zwrócił się do Zastępcy Burmistrza z prośbą o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawiając projekt uchwały poinformował, że 

w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 

czerwca 2013 r. Rada Gminy  wprowadza zmiany w organizacji finansowania wychowania 

przedszkolnego. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z  wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, jednak opłata nie może być 

wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.  
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Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian od 1 września 2014 roku w Przedszkolu 

Samorządowym w Poniecu i Łęce Wielkiej. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z zapytaniem : 

- jakie są oczekiwania i potrzeby rodziców w zakresie korzystania z wychowania 

przedszkolnego w Poniecu i Łęce Wielkiej, 

- czy gmina planuje przeprowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami dzieci 

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. 

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem czy były już zapisy dzieci do Przedszkola 

Samorządowego w Poniecu i Łęce Wielkiej na nowy rok szkolny oraz czy rodzice wyrazili 

zapotrzebowanie na godziny otwarcia przedszkola. 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Romualda Maćkowiak udzielając wyjaśnień 

poinformowała, że na podstawie złożonych deklaracji do Przedszkola Samorządowego w 

Poniecu w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie 170 dzieci. Rodzice wykazali 

zainteresowanie pobytem dzieci w godzinach 6
45

-15
45

. Obecnie do Przedszkola 

Samorządowego w Poniecu uczęszcza 145 dzieci. 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Grażyna Pierzchała poinformowała, że do 

Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej w nowym roku szkolnym uczęszczać będą 84 

dzieci, ilość przedszkolaków zmniejszy się z uwagi na odejście sześciolatków do szkoły 

podstawowej. Rodzice (16) zadeklarowali pobyt dzieci w godzinach 7
00

-15
30

, jeden rodzic był 

zainteresowany pobytem dziecka do godziny 16
00

. Dane statystyczne dotyczące trzylatków 

wykazują znaczną tendencję wzrostową.  

 

Radny Marcin Stróżyński zwrócił się z zapytaniem czy proponowana wysokość opłaty poza 

minimum programowym 5 godzin dziennie uwzględnia także wyżywienie. 

 

Radny Dariusz Kieliś zwrócił się z zapytaniem ilu rodziców jest zainteresowanych pobytem 

dziecka w przedszkolu poza programowym minimum. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak poinformował, że gmina ma obowiązek stworzenia 

racjonalnych warunków do wychowania przedszkolnego. Projekt uchwały dotyczy opłaty za 

czas opieki poza minimum, a nie obejmuje kosztów wyżywienia. Zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty rodzice płacą za tzw. wsad do garnka. Dyrekcja Przedszkola ustala warunki 

wyżywienia przedszkolaków w formie umowy cywilnoprawnej z rodzicami dzieci.  

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie 

poinformował, że Gmina nasza posiada bardzo dobrą bazę do wychowania przedszkolnego. 

Podziękował radnym za podjęcie w odpowiednim czasie słusznej decyzji w temacie 

przystąpienia do adaptacji budynków poszpitalnych na Przedszkole Samorządowe. W nowym 

przedszkolu będą bardzo atrakcyjne warunki. Obecnie są przeprowadzane rozmowy z 

rodzicami dzieci uczęszczającymi do przedszkoli prywatnych w innych gminach.  

Burmistrz Ponieca wyraził zadowolenie z faktu zaspokojenia oczekiwań wszystkich rodziców 

składających deklaracje na pobyt dziecka w przedszkolu. Wszystkie złożone deklaracje 

zostały rozpatrzone pozytywnie. 
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Członkowie komisji po przedyskutowaniu przyjęli projekt uchwały w sprawie 

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Poniec. 

 

Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się do radnych z prośbą by złożyli oświadczenia, 

najpóźniej w dniu sesji tj. 29 kwietnia br. Zgodnie z art. 24h ustawy o Samorządzie Gminy 

Radny ma obowiązek złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym w terminie do 30 

kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że wpłynęło pismo Wojewody 

Wielkopolskiego dotyczące udzielenia informacji dotyczących zapisów obowiązującego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie 

udokumentowanych złóż kopalin piasku, żwiru i węgla brunatnego występujących na terenie 

gminy. Przypomniał radnym o stanowisku wypracowanym na sesji w dniu 30 marca 2012 

roku w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego na terenach sąsiednich gmin Miejska 

Górka i Krobia. Stanowisko to zostało wysłane do Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, 

Sp. z o.o. PAK Górnictwo, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starostów 

Powiatu gostyńskiego i rawickiego, Wójtów i Burmistrzów Powiatu gostyńskiego i 

rawickiego, Przewodniczących Rad Gmin Powiatu gostyńskiego i rawickiego. W związku z 

otrzymanym pismem zaproponował zajęcie stanowiska w tej sprawie na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński stwierdził, że należy powrócić do stanowiska 

wypracowanego przez Radnych Rady Miejskiej na sesji w dniu 30 marca 2012 roku. 

Poinformował, że gmina jest zdecydowanym zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, 

które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i posiadają potencjał 

bezpieczeństwa energetycznego. Strefa eksploatacji węgla brunatnego przyczyni się do 

stepowania gruntów rolnych. Rolnicy z naszej Gminy brali udział w różnych protestach w 

zakresie działań na rzecz niedopuszczenia do budowy kopalni odkrywkowej na terenie 

przyległych gmin. Region wielkopolski jest bazą produkcji żywności dla całego kraju. 

 

Radny Andrzej Zieliński stwierdził, że stanowisko Rady w tej sprawie powinno być 

przygotowany w formie apelu.  

 

Wolne głosy i wnioski 

 

Radny Dariusz Kieliś zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa przydziału 

środków dla naszej Gminy w ramach tzw. „Schetynówki”. 

 

Radna Małgorzata Danielczak czy zostały przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami 

Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie oczyszczalni ścieków w Łęce Wielkiej. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień, poinformował, że Gmina Poniec 

jest na 26 miejscu w subregionie leszczyńskim do udzielenia dofinansowania w zakresie 

remontu dróg. Natomiast w temacie oczyszczalni ścieków w Łęce Wielkiej odbyły się dwa 

spotkania z przedstawicielami Agencji Rolnej, na których nie zostało wypracowane 
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stanowisko. Po przedstawieniu stanowiska przez Agencję Rolną Gmina ustosunkuje się do 

tematu oczyszczalni ścieków w Łęce Wielkiej.  

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński  w  związku z wyczerpaniem porządku  

posiedzenia  podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w posiedzeniu,  dokonał 

zamknięcia posiedzenia. 
 

 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący Komisji 

Radomiła Repak                                                                            Andrzej Zieliński 

 

 
 


