Protokół nr XLII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej w dniach 9 i 10 października 2014 roku.
______________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1100 dokonał otwarcia XLII Sesji
Rady Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości:





Burmistrza Ponieca
Pracowników Urzędu Miejskiego
Radnych Powiatu Gostyńskiego
Przedstawiciela prasy lokalnej

Jacka

Widyńskiego

Kazimierza Musielaka

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji
uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Nieobecni byli radni: Grażyna Biernaczyk i Jadwiga Syrko,
Radna Aneta Wrotyńska przybyła na sesja z opóźnieniem.
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad
sesji wraz z zaproszeniami na XLII Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do
porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej. Radni uwag nie zgłosili.
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 12 radnych jednomyślnie ustaliła następujący
porządek obrad XLII 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 zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok
2014.
5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej,
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do projektu budżetu
Gminy Poniec na 2015 rok – zgodnie z harmonogramem,
9. Przerwa w obradach,
10.Zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do projektu
budżetu Gminy Poniec na 2015 rok – zgodnie z harmonogramem,
11.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 XLI 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.
Radny Mariusz Nowak zgłosił interpelacje - w imieniu mieszkańców wsi Dzięczyna
zwracam się z prośbą o wyznaczenie miejsc przejścia dla pieszych w okolicach
przystanków autobusowych ( pasy na jezdni). Przystanki autobusowe znajdują się po jednej
stronie ulicy, kiedy pada deszcz lub wieje wiatr dzieci chronią się pod wiatami. Droga w
Dzięczynie jest bardzo ruchliwa i przejście na drugą stronę jest bardzo niebezpieczne,
ponieważ miejsca te w żaden sposób nie są oznakowane. Żaden znak nie ostrzega
kierowców , iż jest to miejsce, w którym najczęściej przechodzą dzieci szkolne.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale 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.
Zmiany w wydatkach
Działy 851 i 854
W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z zakończeniem akcji
wypoczynku dla dzieci "Zielone wakacje" proponuje się przenieść pozostającą kwotę 767
zł. z planu zakupów materiałów i wyposażenia w rozdziale 85412 na zwiększenie planu
zakupów materiałów i wyposażenia w rozdziale 85154.
Dział 852
Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wnosi się o dokonanie zmian w
wydatkach ośrodka dostosowujących plan do uzasadnionych potrzeb. Zmiany nie powodują
zwiększenia planu wydatków Jednostki.
Razem zmiana planu wydatków – 0
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie wydatków.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili
uwag do projektu uchwały.

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 12 radnych jednomyślnie podjęła
uchwałę nr XLII /329/2014
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z
paragrafem 38 Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z
XLI Sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z
XLI Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zgłoszona interpelacja została przekazana
do Starosty Powiatu Gostyńskiego, odpowiedzi jeszcze nie ma bo od poprzedniej sesji
upłynęło kilka dni.

Pkt 7. Wolne wnioski i zapytania.
Radna Małgorzata Danielczak zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa
kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej.
Radna Ewa Końcak zwróciła się z pytaniem na jakim etapie jest realizacja zadań w
zakresie modernizacji oświetlenia w Sarbinowie oraz w jakim terminie energetyka winna
naprawiać zgłoszone awarie oświetlenia ulicznego. Od zgłoszenia minęły 2 tygodnie i
mieszkańcy Sarbinowa są zniecierpliwieni.
Radny Darek Kieliś w sprawie naprawy tzw. zapaści asfaltu na ulicy Bojanowskiej.
Radny Marcin Stróżyński poruszył sprawy :
- naprawy dziur na poboczu drogi w kierunku Maciejewa
- naprawy zaniżenia asfaltu w Łęce Małej przy posesji nr 22a, naprzeciw posesji nr 15.
- naprawy zagłębienia przy studzience.
Radny Jerzy Kusz
w sprawie zwiększenia nadzoru inwestora nad prowadzonymi
robotami przy drogach powiatowych na terenie Ponieca.
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie
poinformował, że :
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej jest praktycznie ukończona. Pozostała
tylko kwestia doprowadzenia energii elektrycznej do przepompowni, której lokalizacja

została zmieniona w czasie trwania inwestycji,
- modernizacja oświetlenia ulicznego przebiega zgodnie z planem,
- naprawy zgłaszane prze Urząd Energetyka naprawia na bieżąco
- sprawy naprawy dziur przy drogach powiatowych są przekazywane do Starostwa
Powiatowego w Gostyniu.

Pkt 8. Zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do
projektu budżetu Gminy Poniec na 2014 rok – zgodnie z
harmonogramem.
Przewodniczącego Rady Jerzy Kusz stwierdził, że druga część sesji ma charakter
wyjazdowy i zgodnie z ustalonym harmonogramem radni spotkają się z Przewodniczącym
Zarządu Osiedla, sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu
przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2014 rok.
(według ustalonego harmonogramu ).Sołtysi przed propozycjami do budżetu przedstawili
zadania zaplanowane i wykonane w bieżącym roku..
Podczas objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2014 roku przez
sołtysów zostały zgłoszone następujące propozycje do projektu budżetu Gminy Poniec
na 2015 rok
Poniec
1. Dokończenie budowy hali widowiskowo – sportowej,
2. Budowa przejścia na ulicy Gostyńskiej
3. Dalszy ciąg budowy chodnika na ulicy Krobskiej Szosie w kierunku Dzięczyny.
Miechcin
1. Naprawa odcinka drogi od p. Kurżawskiego do Pani Niedźwieckiej włącznie z
odcinkiem do Pana Woźnego.
2. Wykonanie dodatkowej nawierzchni podłogowej w świetlicy wiejskiej „Wigwam”.
3. Wyczyszczenie stawu we wsi Miechcin
4. Zamontowanie lampy przy posesji p. M. Adamczaka
Śmiłowo
1. Budowa chodnika przy krzyżówce Gostyń – Poniec – Krzemieniewo od nr 51 do nr
53a oraz przejścia dla pieszych.
2. Budowa chodnika od nr 75B do 75G
3. Budowa kanalizacji deszczowej w kierunku Gostynia z lewej strony.
4. Utwardzenie pobocza przy świetlicy wiejskiej i wytyczenie przejścia dla pieszych.
5. Rozbudowa sieci gazowej do nowo powstałych zabudowań.
6. Wymiana i demontaż starych drzwi oraz wykucie i zamontowanie nowych drzwi na
zewnątrz świetlicy wiejskiej

Drzewce
1. Dokończenie budowy odcinka drogi od przepompowni do drogi Drzewce –
Czarkowo o długości ok. 500 m.
2. Założenie rur na mostku w związku z trudnością w dojazdach na pola.
3. Wykonanie parkingu przy świetlicy.
4. Wykonanie poręczy przy wejściu do świetlicy.
Czarkowo
1. Budowa chodnika od przystanku autobusowego do numeru posesji 26 przy drodze
powiatowej.
2. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i odmalowanie zewnętrzne sali
3. Montaż nowych drzwi zewnętrznych.
Łęka Wielka
1. Zakup bojlera elektrycznego na świetlice.
2. Wymalowanie zaplecza świetlicy ( kuchni , korytarzy ) i ubikacji. Naprawa podłóg.
3. Przeniesienie remizy strażackiej obok świetlicy.
Bogdanki
1. Utwardzenie dróg śródpolnych kruszywem na terenie sołectwa.
2. Zakup ławki na plac zabaw.
Łęka Mała
1. Położenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym.
2. Doposażenie kuchni w świetlicy.
3. Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej
4. Położenie płytek w świetlicy wiejskiej.

Pkt 9. Przerwa w obradach.
Zastępca Przewodniczący Rady Dariusz Kieliś od godz. 1630 odroczył obrady sesji do
godz. 830 dnia następnego tj. 10 października 2014 roku .

Pkt 14. Zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do
projektu budżetu Gminy Poniec na 2014 rok – zgodnie z
harmonogramem.
Z-ca Przewodniczącego Rady Dariusz w dniu 10 października 2014 roku o godz. 830
wznowił obrady XLII Sesji Rady Miejskiej i przekazał przewodnictwo obrad
Przewodniczącemu Rady Jerzemu Kuszowi. Zgodnie z ustalonym harmonogramem radni
spotkali się z sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu
przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2015 rok.
(według ustalonego harmonogramu ).

Podczas objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2014 roku przez
sołtysów zostały zgłoszone następujące propozycje do projektu budżetu Gminy Poniec
na 2015 rok

Grodzisko
1. Przebudowa chodnika o długości 300 m od p. Pakosza do p.
Pieczulisa.
2. Postawienie przystanku autobusowego w miejscowości Maciejewo.
Żytowiecko
1. Remont kuchni w całości - posadzka, ściany płytki.
2. Remont tarasu z tyłu Sali
a – zadaszenie,
b – barierka ochronna
3.Schody wejściowe z podestem do orkiestry.
4. Kruszenie kamieni.
Teodozewo
1. Malowanie sali i zaplecza
2. Ogrodzenie nowego placu zabaw i posadzenie krzewów na nowym placu.
3. Wykonanie zadaszenia do drzewa.
Bączylas
1. Ciąg dalszy chodnika do końca wioski na odcinku ok. 250 m.
Rokosowo
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej i budowa chodnika od nr 20 do nr 23.
2. Remont drogi za sklepem.
3. Budowa brakujących chodników.
Waszkowo
1. Położenie chodników na całej długości wsi.
2. Gruntowa naprawa dróg powiatowych i gminnych.
3. Powiększenie placu zabaw.
4.Wymiana dachu na świetlicy i rynien.
5. Malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy.
6. Zamontowanie elementów ogrodzeniowych na boisku.
7. Oświetlenie drogi gminnej do posesji nr 27.
8. Malowanie świetlicy wewnątrz.
Janiszewo

1. Wymiana okien w kuchni, małej salce, toalecie oraz zakup 8 stołów.
2. Dokończenie drogi do sklepu
3. Modernizacja pozostałych dróg gruntowych.

Zawada
1. Budowa chodnika dalszy ciąg do drogi powiatowej i po drugiej stronie wsi.
2. Założenie skrzynki prądu na placu zabaw.
3. Ogrodzenie placu zabaw od drogi gminnej.
4. Założenie 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw.
5. Doposażenie placu zabaw w sprzęt do zabawy dzieci.
6. Naprawa mostu - przepustu przy drodze gminnej.
7. Malowanie świetlicy wiejskiej.
8. Wiata przystankowa dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Poniecu
- druga część Zawady.
Wydawy
1. Zakup stołu do gry w tenisa stołowego z wyposażeniem.
2. Wymalowanie korytarza przy wejściu do świetlicy.
Dzięczyna
1. Remont podłogi na Sali.
2. Ogrodzenie placu przy stawach.
3. Wymiana dachu na Sali.
4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
Sarbinowo
1. Doprowadzenie elektryczności na boisko sportowe.
2. Budowa drogi od posesji p. Musielak do krzyżówki na Szurkowo ( do figury ).
3. Równanie drogi ( żużlówki) przez las z Sarbinowo do Dzięczyny.
Szurkowo
1. Budowa chodnika w Szurkowie od posesji Pana Maksajdowski do posesji
Pana Pokładek o długości ok. 350 m.
2. Przełożenie trylinki pomiędzy placem zabaw a przystankiem autobusowym przy
drodze

Pkt 15.Zakończenie.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz
podziękował radnym i gościom za
uczestnictwo w XLII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1430 dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokółowała
Radomiła Repak

Przewodniczący Rady
Jerzy Kusz

Podczas objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniach 9-10 października
2014 roku przez sołtysów zostały zgłoszone następujące propozycje do
projektu budżetu Gminy Poniec na 2015 rok
Poniec
1. Dokończenie budowy hali widowiskowo – sportowej,
2. Budowa przejścia na ulicy Gostyńskiej
3. Dalszy ciąg budowy chodnika na ulicy Krobskiej Szosie w kierunku Dzięczyny.
Miechcin
1. Naprawa odcinka drogi od p. Kurżawskiego do Pani Niedźwieckiej włącznie z
odcinkiem do Pana Woźnego.
2. Wykonanie dodatkowej nawierzchni podłogowej w świetlicy wiejskiej „Wigwam”.
3. Wyczyszczenie stawu we wsi Miechcin
4. Zamontowanie lampy przy posesji p. M. Adamczaka
Śmiłowo
1. Budowa chodnika przy krzyżówce Gostyń – Poniec – Krzemieniewo od nr 51 do nr
53a oraz przejścia dla pieszych.
2. Budowa chodnika od nr 75B do 75G
3. Budowa kanalizacji deszczowej w kierunku Gostynia z lewej strony.
4. Utwardzenie pobocza przy świetlicy wiejskiej i wytyczenie przejścia dla pieszych.
5. Rozbudowa sieci gazowej do nowo powstałych zabudowań.
6. Wymiana i demontaż starych drzwi oraz wykucie i zamontowanie nowych drzwi na
zewnątrz świetlicy wiejskiej
Drzewce
1. Dokończenie budowy odcinka drogi od przepompowni do drogi Drzewce –
Czarkowo o długości ok. 500 m.
2. Założenie rur na mostku w związku z trudnością w dojazdach na pola.
3. Wykonanie parkingu przy świetlicy.
4. Wykonanie poręczy przy wejściu do świetlicy.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz przekazał przewodnictwo obrad swemu zastępcy
Dariuszowi Kielisiowi.

Czarkowo
1. Budowa chodnika od przystanku autobusowego do numeru posesji 26 przy drodze
powiatowej.
2. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i odmalowanie zewnętrzne sali
3. Montaż nowych drzwi zewnętrznych.
Łęka Wielka
1. Zakup bojlera elektrycznego na świetlice.
2. Wymalowanie zaplecza świetlicy ( kuchni , korytarzy ) i ubikacji. Naprawa podłóg.
3. Przeniesienie remizy strażackiej obok świetlicy.
Bogdanki
1. Utwardzenie dróg śródpolnych kruszywem na terenie sołectwa.
2. Zakup ławki na plac zabaw.
Łęka Mała
1. Położenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym.
2. Doposażenie kuchni w świetlicy.
3. Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej
4. Położenie płytek w świetlicy wiejskiej.
Grodzisko
1. Przebudowa chodnika o długości 300 m od p. Pakosza do p.
Pieczulisa.
2. Postawienie przystanku autobusowego w miejscowości Maciejewo.
Żytowiecko
1. Remont kuchni w całości - posadzka, ściany płytki.
2. Remont tarasu z tyłu Sali
a – zadaszenie,
b – barierka ochronna
3.Schody wejściowe z podestem do orkiestry.
4. Kruszenie kamieni.
Teodozewo
1. Malowanie sali i zaplecza
2. Ogrodzenie nowego placu zabaw i posadzenie krzewów na nowym placu.
3. Wykonanie zadaszenia do drzewa.

Baczylas
1. Ciąg dalszy chodnika do końca wioski na odcinku ok. 250 m.
Rokosowo
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej i budowa chodnika od nr 20 do nr 23.
2. Remont drogi za sklepem.
3. Budowa brakujących chodników.
Waszkowo
1. Położenie chodników na całej długości wsi.
2. Gruntowa naprawa dróg powiatowych i gminnych.
3. Powiększenie placu zabaw.
4.Wymiana dachu na świetlicy i rynien.
5. Malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy.
6. Zamontowanie elementów ogrodzeniowych na boisku.
7. Oświetlenie drogi gminnej do posesji nr 27.
8. Malowanie świetlicy wewnątrz.
Janiszewo
1. Wymiana okien w kuchni, małej salce, toalecie oraz zakup 8 stołów.
2. Dokończenie drogi do sklepu
3. Modernizacja pozostałych dróg gruntowych.
Zawada
1. Budowa chodnika dalszy ciąg do drogi powiatowej i po drugiej stronie wsi.
2. Założenie skrzynki prądu na placu zabaw.
3. Ogrodzenie placu zabaw od drogi gminnej.
4. Założenie 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw.
5. Doposażenie placu zabaw w sprzęt do zabawy dzieci.
6. Naprawa mostu - przepustu przy drodze gminnej.
7. Malowanie świetlicy wiejskiej.
8. Wiata przystankowa dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Poniecu
- druga część Zawady.
Wydawy
1. Zakup stołu do gry w tenisa stołowego z wyposażeniem.
2. Wymalowanie korytarza przy wejściu do świetlicy.
Dzięczyna
1. Remont podłogi na Sali.
2. Ogrodzenie placu przy stawach.
3. Wymiana dachu na Sali.
4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej

Sarbinowo
1. Doprowadzenie elektryczności na boisko sportowe.
2. Budowa drogi od posesji p. Musielak do krzyżówki na Szurkowo ( do figury ).
3.Równanie drogi ( żużlówki) przez las z Sarbinowa do Dzięczyny.
Szurkowo
1. Budowa chodnika w Szurkowie od posesji Pana Maksajdowski do posesji
Pana Pokładek o długości ok. 350 m.
2. Przełożenie trylinki pomiędzy placem zabaw a przystankiem autobusowym przy
drodze ok. 60 m.

Pkt 13. Zakończenie.
Przewodniczącego Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo
w XLII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1530 dokonał zamknięcia obrad Sesji.
Protokółowała
Radomiła Repak

Przewodniczący Rady
Jerzy Kusz

