
Protokół nr 37/2014 
ze wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  23 września  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  

XLI  sesję  dotyczących informacji i projektów uchwał na temat   : 
 

1. Wysłuchanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze 2014 roku. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  uchwały budżetowej  Gminy Poniec 

na rok 2014. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI 

na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej  

       w Poniecu rejon ulicy Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza i Juliusza  

       Słowackiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1036, stanowiącej własność  

       Gminy Poniec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność 

gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec na rzecz Skarbu Państwa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Poniec w roku 2015. 

                                        
Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku  posiedzenia . 

     

Ad 1. Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski  przedstawił  informację  o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.  
Poinformował, że dane zawarte w tej informacji są  nieaktualne, ponieważ od 30 czerwca 

zostało wykonanych wiele inwestycji, zmieniły się kwoty wydatkowania środków na 

inwestycje. Regionalna  Izba Obrachunkowa  w Poznaniu  nie przekazała opinii na temat   

informacji o przebiegu wykonania  budżetu miasta i gminy Poniec za I półrocze 2014  roku. 
 

W  dyskusji na temat informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014 roku  

członkowie komisji stwierdzili, że dane zawarte w informacji   straciły aktualność, od 

półrocza minęło trochę czasu  i znacząco  zmieniło się  wykonanie planu dochodów i 

wydatków  tegorocznego budżetu. 

 

Ad.2   Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  Gminy 

Poniec na rok 2014. 

 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

poinformował o proponowanych  zmianach  do uchwały budżetowej na 2014 rok, które 

przedstawiają się następująco : 
Zmiany w dochodach 

Dział 600 

Proponuje się zmniejszyć plan dotacji wynikającej z porozumienia z Powiatem Gostyńskim o 

usuwaniu śniegu z dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec o 55.000 zł.  Porozumienie 

przewidywało zwrot dla Gminy kosztów poniesionych na odśnieżanie, a że gmina w okresie 

zimowym 2013/2014 nie wykonywała przyjętego zadania z przyczyny nie wystąpienia 

opadów śniegu, zaplanowany w budżecie zwrot nie zostanie przekazany. 

Dział 700 

Z powodu osiągnięcia większych niż zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów 

proponuje się zwiększyć plan tych dochodów o 60.000 zł. 

Dział 750 

W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za sprzęt uszkodzony w 

wyniku wyładowania atmosferycznego, a także większym niż planowano odzyskaniem 

podatku VAT proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 36.800 zł. 

Dział 758 

Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27.911 zł. w związku z 

otrzymaniem przez Gminę tej kwoty z rezerwy subwencji. 

Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych 

o kwotę 21.389 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i 

materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 

2014 r. - "Wyprawka szkolna". 
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Dział 900 

W związku z uzyskaniem niezaplanowanych dochodów proponuje się przyjąć plan dochodów 

działu w kwocie 15.500 zł. 

Dział 921  

W związku z uzyskaniem niezaplanowanych dochodów proponuje się przyjąć plan dochodów 

działu w kwocie 3.800 zł. 

Dział 926 

W związku z uzyskaniem niezaplanowanych dochodów proponuje się przyjąć plan dochodów 

działu w kwocie  3.500 zł. 
 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 113.900 zł. 
 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Na podstawie decyzji Starosty Gostyńskiego Gmina nie będzie partycypowała w bieżącym 

roku w konserwacji podstawowych cieków wodnych i związku z tym zmniejsza się plan 

wydatków o 10.000 zł. 

Proponuje się przyjąć plan wydatków w kwocie 10 zł. jako opłatę roczną za użytkowanie 

przez Gminę gruntów pokrytych wodami Rowu Polskiego. 

Dział 020 

Proponuje się zmniejszyć wydatki działu o 8.000 zł. z związku z odstąpieniem od wyrębu 

lasów gminnych. 

Dział 600 

1. W związku z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na usługi pozostałe na drogach 

powiatowych proponuje się zmniejszyć plan wydatków na to zadanie o 31.500 zł. 

W związku z końcowymi etapami realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

proponuje się  dokonać zmian w ich planach jak niżej: 

- przebudowa odcinka chodnika w Szurkowie - zwiększyć o 3.000 zł., 

- przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie - zwiększyć o 3.000 

zł. 

- przebudowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Grodzisku - zwiększyć o 1.500 zł. 

- przebudowa odcinka nawierzchni drogi powiatowej w Dzięczynie - zmniejszyć o 10.000 zł. 

- przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu - zwiększyć o 34.000 zł. 

Razem zmiany w paragrafie - zwiększenie o 31.500 zł. 

2. Po zmniejszeniu planu dochodów o 55.000 zł. zaplanowanych jako dochód z porozumieniu 

proponuje się w planie wydatków zapisać tę kwotę jako wydatek ze środków własnych i 

jednocześnie z powodu zwiększenia się zadań w tym zakresie proponuje się zwiększyć plan 

tych wydatków o 60.000 zł. 

 W związku z końcowymi etapami realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych 

proponuje się  dokonać zmian w ich planach jak niżej: 

- przebudowa odcinka chodnika w Sarbinowie - zwiększyć o 8.000 zł. 

- przebudowa odcinka chodnika w Zawadzie  - zwiększyć o 1.000 zł. 

- przebudowa odcinka chodnika przy ul. Krobskiej w Poniecu - zwiększyć o1.000 zł. 

Razem zmiany w paragrafie - zwiększenie o 10.000 zł. 

Dział 700 

W związku z rozszerzeniem zakresu remontów na budynkach komunalnych proponuje się 

zwiększyć plan wydatków na to zadanie o 20.000 zł.  

Proponuje się zmniejszyć o kwotę 5.000 zł. plan zakupu usług pozostałych w rozdziale 

gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zwiększenia w tym rozdziale o tę kwotę 
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planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu dokonania 

wpisów w księgach wieczystych o 1.000 zł. i planu zakupu energii o 4.000 zł. 

Dział 750 

- W związku z przewidywanymi oszczędnościami proponuje się zmniejszyć plan wydatków 

na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miejskim o 35.000 zł. 

- W związku z przewidywanymi potrzebami proponuje się zwiększyć plan wydatków na 

zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł. 

- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na naprawę sprzętu uszkodzonego w wyniku 

wyładowania atmosferycznego o kwotę 22.398 zł., na zakup usług pozostałych związanych z 

odzyskiwaniem podatku VAT  o 20.500 zł. i na koszty postępowania sadowego o 1.000 zł. 

W związku z potrzebą zakupu komputera dla Urzędu Miejskiego proponuje się zwiększyć 

plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 5.000 zł. 

- Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków w zakresie promocji gminy poprzez 

zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o  6.200 zł. i zwiększenie planu 

wydatków na zakup usług pozostałych o 20.000 zł. co wynika z  dostosowania planu do 

przewidywanych potrzeb. 

Dział 754 

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu proponuje się zwiększyć plan pomocy 

rzeczowej dla tej Jednostki o 10.000 zł. 

Proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków na funkcjonowanie ochotniczych 

straży pożarnych bez ich zwiększania w celu dostosowania planu do  bieżących potrzeb. 

Dział 801 

- Na wniosek dyrektora  Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku 

proponuje się zwiększyć plan wydatków tej jednostki o 16.000 zł. na pokrycie kosztów 

ogrzewania (7.000 zł.), koniecznych do wykonania niezbędnych napraw (5.500 zł.)  i 

pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli (3.500 zł.) 

- Na wniosek Dyrektora Jednostki proponuje sie zwiększyć w Szkole Podstawowej w Poniecu 

plan wydatków o 25.000 zł. na pokrycie kosztów ogrzewania obiektów. 

- Proponuje się, na wniosek Dyrektora Placówki, zwiększyć plan wydatków Przedszkola 

Samorządowego w Poniecu o kwotę 5.992 zł. co wynika z konieczności wypłacenia 

niezaplanowanej nagrody jubileuszowej i zwiększenia liczby godzin ponad wymiarowych w 

związku z przyjęciem do przedszkola dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

- W związku z potrzebą wyszkolenia pracownika, na wniosek dyrektora placówki, proponuje 

się  dokonać przeniesień w planie wydatków Publicznego Gimnazjum w Poniecu bez jego 

zwiększania. 

- W związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków na usuwanie nieczystości w Szkole 

Podstawowej w Sarbinowie o 80 zł. proponuje się, w celu jej uzyskania, zmniejszyć o 80 zł. 

plan wydatków na zakup usług pozostałych tej placówki. 

 

Dział 851 

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi proponuje się zmniejszyć plan zakupów 

materiałów i wyposażenia o kwotę 783 zł. jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85412 

wydatki na akcję "Zielone wakacje" o 12 zł. i uzyskaną kwotą 795 zł. zwiększyć plan zakupu 

usług pozostałych. Zmiana wynika z dostosowania planu do aktualnych potrzeb. 

Dział 852 

Na wniosek Kierownika proponuje się dokonać zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu dostosowujących plan do występujących potrzeb, głównie w celu 

zwiększenia środków na wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny. Ponadto proponuje 

się zmniejszyć plan wydatków Ośrodka o kwotę 15.100 zł., która została zaplanowana 

pierwotnie jako udział własny gminy w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania," 
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a w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na to działanie, może być 

przeznaczona na inne cele. 

 

Dział 854 

- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a także 

pomocy naukowych  dla świetlic szkolnych o kwotę 27.911 zł. z tego dla Szkoły 

Podstawowej w Poniecu 18.042 zł. i dla Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Żytowiecku 9.869 zł. Powyższe ma związek z otrzymaniem przez Gminę dodatkowych 

środków subwencji oświatowej. 

- Zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 21.389 zł. Kwota ta 

jest przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". Zwiększenie ma związek z 

otrzymaną na ten cel dotacją. 

Dział 900 

W związku z oszczędnościami w wydatkach proponuje się dokonać zmniejszeń w planie 

wydatków działu o łączna kwotę 102.300 zł. 

Dział 921 

W związku z potrzebą dodatkowych wydatków w zakresie zakupu usług związanych z 

utrzymaniem obiektów Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji proponuje 

się zwiększyć plan dotacji na te zadania o 22.300 zł. 

Dział 926 

W związku realizacja przyjętych zadań i urealnieniem planu wydatków, proponuje się o 5.000 

zł. zmniejszyć plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych, a z tego 3.000 zł 

przeznaczyć na wynagrodzenia bezosobowe. 

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Poniec na 2014 rok. 

 

  Ad 3  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu.  Poinformował, że w związku z faktem że pożyczkodawca udzielił gminie pożyczki 

w kwocie 410.000 zł., niniejsza uchwała doprowadza treść zmienianej uchwały w zakresie 

wielkości pożyczki do zgodności z faktycznie zaciąganą kwotą pożyczki. na realizację 

przedsięwzięcia  pn.: „ Budowa kanalizacji  sanitarnej z  przykanalikami w Łęce Wielkiej.”.        
 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 
                  

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na 

terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.  

 

Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak przedstawiając  projekt uchwały  

poinformował, że  w związku z występującymi problemami z zimowym utrzymaniem dróg 
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powiatowych kat. V i VI  w 2011 r. na Konwencie Burmistrzów podjęto decyzję o 

przekazaniu gminom Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi kat V i VI w zakresie zimowego utrzymania. W sezonie zimowym 2011/2012 

po raz pierwszy, na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Gostyniu a Gminą Poniec, zimowe utrzymanie dróg powiatowych kat V i VI 

przejęła Gmina Poniec. Lata kolejne pokazały, że formuła ta się sprawdziła tak więc w 

związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

W dyskusji członkowie komisji  prosili o  przedstawienie mapki dot.  kategorii dróg 

powiatowych na terenie naszej gminy. 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec 

od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. 

V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.  

 

Ad.5  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w Poniecu rejon ulicy Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza i Juliusza  

Słowackiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1036, stanowiącej własność   Gminy 

Poniec. 
 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że   

nieruchomość została nieodpłatnie nabyta przez gminę Poniec na podstawie Decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2013 r. Nieruchomość niezabudowana 

przewidziana do sprzedaży jest niezagospodarowana, nie jest przedmiotem dzierżawy i nie 

przynosi żadnych dochodów do budżetu gminy. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem 

nabyciem przedmiotowej działki, sprzedaż tej nieruchomości daje możliwość wpływu 

dochodów do budżetu gminy. Nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako 

działka ewidencyjna nr 1036 o powierzchni 0.1535 ha, położonej w Poniecu w rejonie ulicy 

Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Mając powyższe na 

uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  

niezabudowanej, położonej  w Poniecu rejon ulicy Henryka Sienkiewicza, Adama 

Mickiewicza i Juliusza  Słowackiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1036, 

stanowiącej własność   Gminy Poniec. 
 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność gminy 

Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że  

właściciel nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 196 i nr 198 o łącznej 

powierzchni 0.1000 ha, zwrócił się z prośbą o sprzedaż działki sąsiedniej oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 197 o powierzchni 0.0100 ha, w celu   powiększenia 

własnej nieruchomości – celem poprawienia funkcji już posiadanej działki. Nieruchomość, 

która ma być przedmiotem sprzedaży znajduje się pomiędzy jedna a drugą nieruchomością 

wnioskodawcy a wnioskodawca ten użytkował przedmiotową nieruchomość będąc   w 

przekonaniu, że jest jego własnością. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w formie bezprzetargowej, jeżeli 

przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 
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użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie 

mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Z takim przypadkiem mamy do 

czynienia w tej sytuacji, ponieważ sprzedaż działki   nr 197 umożliwi właścicielowi działki nr 

196 i nr 198 położonej w Śmiłowie poprawienie warunków zagospodarowania. Jednocześnie 

należy zauważyć, iż zbywana działka pomimo bardzo małej powierzchni, nie może być 

zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a zbycie jej na rzecz właściciela działki nr 196 

i nr 198 nie odbywa się ze szkodą dla pogorszenia funkcji pozostałych działek sąsiadujących. 

Zatem omawiana wyżej działka, może być przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jako 

grunt dodatkowy, niezbędny celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości   

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości 

położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa 

własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec na rzecz 

Skarbu Państwa. 
 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że   

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w 

Lesznie wystąpił z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały. Przekazanie przedmiotowych 

nieruchomości niezbędne jest do realizacji przedsięwzięcia celu publicznego, jakim jest 

poszerzenie Rowu Polskiego. Zgodnie z art. 6 pkt. 4 i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonywanej między 

jednostkami terytorialnymi na cele publiczne m.in. poszerzenie i obwałowanie Rowu 

Polskiego. Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania 

prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec na rzecz Skarbu 

Państwa. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że  podjęcie 

Uchwały przez Radę Miejską w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 

rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A., tj. odpłatnej służebności przesyłu jest 

podyktowane planowaną budową regionalnej sieci szerokopasmowej, której przebieg został 

zaprojektowany m.in. na działce nr 281/1 położonej w miejscowości Drzewce będącej 

własnością Gminy Poniec. Z uwagi na społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji 

przedmiotowej inwestycji, która umożliwi korzystanie z sieci szerokopasmowej tj. 

korzystania z Internetu, telefonii stacjonarnej  i telewizji kablowej wielu mieszkańcom Gminy 

Poniec, zasadne jest wyrażenie zgody na lokalizację zaprojektowanej sieci. Służebność 

przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na nieruchomości obciążenia siecią 

szerokopasmową w pasie gruntu o długości 98 m oraz na prawie wstępu, Przechodu, 

przejazdu dostępu do tych urządzeń oraz prawie wykonania wykopów i przekopów przez tę 
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nieruchomość w/w celach, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia  terenu do stanu 

pierwotnego na koszt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. Koszty związane z 

ustanowieniem przedmiotowej służebności przesyłu pokryte zostaną przez Wielkopolską Sieć 

Szerokopasmową S.A. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem 

określonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększoną o podatek od towarów i usług. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. 
 

Ad.9  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że  zgodnie 

z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady 

gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie  działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości o ile ustawy szczególne nie stanowią 

inaczej oraz wyposażenia w majątek gminne jednostki organizacyjne. Instytucja trwałego 

zarządu regulowana jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd 

jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną  nie posiadającą 

osobowości prawnej. Jednostka ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały 

zarząd  w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, prowadzenia prac 

inwestycyjnych, oddawania części nieruchomości w dzierżawę, najem i użyczenie. Oddanie w 

trwały zarząd nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały jest niezbędne do realizacji 

zadań statutowych przez Przedszkole Samorządowe w Poniecu i w Łęce Wielkiej. 

Przedszkole Samorządowe w Poniecu i Łęce Wielkiej mają już w posiadaniu przedmiotowe 

nieruchomości zabudowane wobec powyższego zasadne jest uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości ze stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest 

uzasadnione.  

 

W dyskusji radna Małgorzata Danielczak zapytała co będzie z placem zabaw obok 

Przedszkola  Samorządowego w  Łęce Wielkiej. 

 

Inspektor Krystian Juśkiewicz   udzielając wyjaśnień poinformował, że  plac zabaw  

usytuowany obok  Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej należy do  ogólnego użytku 

mieszkańców wsi Łęka Wielka. 

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Poniec w roku 2015. 

 

Pełnomocnik Burmistrza Ponieca Jakub Naskrętski przedstawiając  projekt uchwały  

poinformował, że  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       

i Przeciwdziałania Narkomanii jest realizacją  zadań mających na celu profilaktykę przeciw 



 9 

uzależnieniową i należy do zadań własnych gminy.  Realizacja zadań uwzględnionych w  

Gminnym  Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych 

i jest uchwalana corocznie przez Radę Gminy, co wynika z ustaw o wychowaniu   w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

Członkowie komisji przyjęli  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2015. 

 

Ad.11 Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  w sprawie obniżenia  studzienek  usytuowanych na  

ulicy Krobskiej i Bojanowskiej. 

 

Radna Aneta Wrotyńska   zapytała  jakie prace są wykonywane  przy Rowie Polskim   przy 

ulicy Gostyńskiej w Poniecu. 

 

  Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień poinformował, że  ulice   

Krobska i Bojanowska  w Poniecu  należą  do  kategorii dróg  powiatowych,  temat  naprawy 

zapadłych studzienek zostanie  przekazany do Starostwa Powiatowego w Gostyniu. 

Studzienki stanowią nie małe  niebezpieczeństwo dla przejeżdżających  samochodów 

ciężarowych  (TIR-ów). 

  Obecnie przy ulicy Gostyńskiej  trwają prace  przy regulacji  i obwałowaniu kanału  Rowu 

Polskiego. Część  rowu zostanie zakryta  i  będzie  w tym miejsc  przejście dla  mieszkańców 

oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poniecu. 

 

Ad.12  Zakończenie. 

                                        
Przewodniczący  Komisji Andrzej Zieliński w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował  członkom  komisji i gościom za uczestnictwo i o godz. 15.30 dokonał 

zamknięcia  posiedzenia. 

 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący  komisji 

Radomiła Repak                                                                                Andrzej Zieliński 


