
  Protokół nr II/2014 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  22 grudnia  2014 roku w godz. 9

00
 -  14

00
 

w sali  Ośrodka Integracji Europejskiej  w  Rokosowie. 
____________________________________________________________________  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 9
00

 otworzył II Sesję Rady Miejskiej 

w Poniecu. Powitał radnych,  a w ich imieniu : 

   

 Burmistrza Ponieca                                                            Jacka             Widyńskiego 

 Pracowników  organu  wykonawczego 

 Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 

 Sołtysów 

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec                             Feliksa          Dudkowiaka 

 Prezesa M-GZOSP w  Poniecu                                           Bolesława     Lipowicza 

 Komendanta Gminnego OSP                                              Jerzego          Wendzonka 

 Dyrektora Banku  Spółdzielczego w Poniecu                     Hieronima     Przybyła 

 Prezesa Koła Łowieckiego „Diana”                                   Stefana           Napierałę 

 Prezesa Stowarzyszenia „PERKOZ”                                  Macieja       Matuszewskiego 

 Byłego Burmistrza Ponieca                                                Kazimierza   Dużałkę 

 Dyrektora Ośrodka Integracji Europejskiej  w Rokosowie  Waldemara  Jagiełło                 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

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

uczestniczy 14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecna była radna Aneta Wrotyńska 

 

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

sesji  wraz z zaproszeniami na II Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku obrad II 

Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad   

punktów: 

-  podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu    

   z dnia 7 grudnia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa  

   Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA, 

-  podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z  

   tytułu trwałego  zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Przedszkola  

   Samorządowego  w Poniecu  

-  podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z  

   tytułu trwałego  zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Przedszkola  

   Samorządowego  w  Łęce Wielkiej.  

 

 Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  zgodnie  z art.20 ust.5 ustawy o samorządzie 

 gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował  wprowadzenie  do porządku obrad     

 punktu  - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Ponieca. 

 

 



Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad 3 dodatkowych punktów i przewodniczącego 

Rady Miejskiej.  W tej sytuacji przewodniczący obrad  Jerzy Kusz zaproponował   

wprowadzenie dodatkowych punktów jako  : 

 

- punktu 7 -  podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2012 Rady  

  Miejskiej  w Poniecu   z dnia 7 grudnia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w  

  Banku Gospodarstwa  Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA, 

 

-  punktu  19 -  podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  

  bonifikaty od opłat rocznych z  tytułu trwałego  zarządu nieruchomości ustanowionego  

  na rzecz  Przedszkola  Samorządowego  w Poniecu,  

 

-  punktu  20  -  podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  

  bonifikaty od opłat rocznych z  tytułu trwałego  zarządu nieruchomości ustanowionego  

  na rzecz  Przedszkola  Samorządowego  w  Łęce Wielkiej, 

 

-  punktu  21  - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza  

   Ponieca, 
 

- punktu 22 Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawach  : 

 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w 

Łęce Wielkiej, 

 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w  

Poniecu, 

  w sprawie   zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w 

Poniecu z dnia 18 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia  wysokości diet dla 

Przewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji, ich zastępców, 

 w sprawie  zmiany uchwały  nr 1/5/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 

listopada 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

   Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 

 

  Rada Miejska po wprowadzeniu zmian  w głosowaniu jednomyślnie przyjęła    

  następujący porządek  obrad  II  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  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

gminy Poniec na lata  2014-2032. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w uchwale budżetowej gminy Poniec na  rok 

2014. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia umorzonej części pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 7 grudnia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w 

Banku Gospodarstwa   Krajowego w  ramach inicjatywy JESSICA 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poniec na lata 2015-2032 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej gminy Poniec na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski w 

2015 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2015 

roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę 

hali widowiskowo- sportowej w Poniecu w roku 2015, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

deficytu budżetu w roku 2015, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci kanalizacji 

grawitacyjnej wraz z  przyłączami do budynków mieszkalnych położonych w 

Łęce Wielkiej na rzecz Gminy Poniec, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości od  Polskiego Związku Działkowców Okręgowego 

Zarządu w Poznaniu na rzecz Gminy  Poniec, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości od  Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej na 

rzecz Gminy Poniec, 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności 

nieruchomości stanowiących  własność Gminy Poniec na rzecz Skarbu Państwa, 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu  trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz  

Przedszkola Samorządowego w Poniecu 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu  trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz  

Przedszkola Samorządowego  w  Łęce  Wielkiej, 

21. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca, 

22. Sprawy organizacyjne. 

 Podjęcie uchwały w sprawie  skargi na Dyrektora Przedszkola 

Samorządowego w Łęce Wielkiej, 

 Podjęcie uchwały w sprawie   skargi na działalność Burmistrza Ponieca. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady  

                  Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia  2006 roku w sprawie ustalenia   

                  wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących komisji, ich  

                  zastępców. 

 

 



 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały  nr 1/5/2014 Rady Miejskiej w  

                  Poniecu z dnia 28 listopada 2014 roku  w sprawie powołania Komisji  

                  Rewizyjnej. 

    23. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej. 

    24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

    25. Wolne wnioski i zapytania. 

    26.  Zakończenie. 
 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan  Andrzej Mirecki  w  imieniu 

własnym i w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej złożył serdeczne gratulacje  radnemu 

Krzysztofowi  Mateckiemu  wręczając   zaświadczenie  o wyborze na radnego Rady Miejskiej 

w Poniecu.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że zgodnie z art. 23a o samorządzie gminnym 

przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, odczytał rotę 

ślubowania o brzemieniu: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 
 

Radny Krzysztof Matecki powiedział słowo „ślubuję”  i  zdanie  „tak mi dopomóż Bóg”. 
                 

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu  

           z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Informacja została przyjęta bez uwag. Stanowi załącznik 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: 

- mając na  względzie bezpieczeństwo ruchu na drodze powiatowej nr 4911P wielokrotnie     

  zgłaszana była  konieczność skutecznego usunięcia krzewów oraz   odrostów po wyciętych  

  topolach na odcinku Włostki – Sarbinowo i Sarbinowo – Szurkowo. 

  Wyrastające na  pasie drogi gałęzie  oraz krzaki stwarzają  bezpośrednie  zagrożenie  dla  

  poruszających się po drogach pojazdów, rowerzystów oraz pieszych. Podczas mijania  się  

  aut często trzeba stawać lub zjeżdżać z drogi. Dotyczy to zarówno samochodów jak i   

  rowerzystów. Kierowcy poruszający się po tych odcinkach drogi zgłaszają  zarysowania  

  karoserii i uszkodzenia lusterek. 

  Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg podczas  jednej z wiosennych sesji, gdzie   

  podnoszona  była ww. sprawa, poinformował że  wycinka może być dopiero po zakończeniu  

  wegetacji roślin. Okres ten dawno minął, a prac do tej pory nie wykonano. 

 



Radna Łucja Markowska   - mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu na drodze gminnej 

Łęka Wielka – Bogdanki  zgłosiła  interpelacje w sprawie  wycięcia, przycięcia gałęzi drzew  

orzechowych, ponieważ ich wielkość utrudnia  przejazd większych pojazdów ciężarowych  

i  rolniczych z załadowanymi przyczepami oraz  produktami rolnymi. 

 

Pkt 4. 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  w dniu  7 listopada 2014 w zakresie 

roku 2014 ujednolicają Prognozę z uchwałą budżetową na 2014 rok. W zakresie 

przedsięwzięć zostały wprowadzone zmiany: 

- zwiększenie o 10.000 zł. limitu wydatków roku 2014 na budowę kanalizacji sanitarnej w 

Łęce Wielkiej co spowodowane jest  koniecznością wykonania robót dodatkowych 

związanych z przyłączeniem przepompowni do sieci energetycznej. 

- zwiększenie o 1.400.000 zł. limitu wydatków roku 2015 na budowę hali widowiskowo 

sportowej w Poniecu z przeznaczeniem na wykonanie odpowiedniej akustyki, klimatyzacji i 

wentylacji obiektu oraz na wyposażenie w urządzenia części komercyjnej tj. pomieszczeń do  

gry w squasha, jorkyball i bowling 

Zwiększenie nakładów na drugie z ww. zadań spowodowało konieczność wprowadzenia 

zmian w strukturze przychodów budżetu w roku 2015 i następnych.  

Pozostałe zmiany w Prognozie spowodowane są ww. zmianami w zakresie przedsięwzięć i 

zmianami w budżecie na rok 2014 wynikającymi ze zmian wprowadzanych w okresie od 

lipca do października 2014 i uchwały XLIV/336/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 

5)  zmiany wprowadzone uchwałą nr  II/7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w zakresie roku 2014 

ujednolicają Prognozę z uchwałą budżetową na 2014 rok. W zakresie przedsięwzięć 

wieloletnich dostosowano limit zobowiązań do zawartych umów. Pozostałe zmiany w 

Prognozie wynikają ze zmiany planu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek. 

 

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  16 grudnia  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 14 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  II/7/2014 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy  Poniec na lata 

2014-2032.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 



Pkt 5. 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 przedmiotowej  sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

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

następująco w planie dochodów i wydatków. 

Zmiany w dochodach 

Dział 758 

W związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie 50.000 zł. ze środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o tę kwotę plan tej subwencji. 

Dział 900 

Na podstawie uchwały Starostwa Powiatowego w Gostyniu zwiększa się plan dotacji celowej 

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących o 5000 zł. z przeznaczeniem na działania 

związane z poprawą jakości wody w stawach w Dzięczynie. 

Razem zmiana planu dochodów - zwiększenie o 55.000,- zł. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o 10.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac 

konserwacyjno porządkowych na rowie melioracyjnym (Rów Gościejewicki) na terenie 

miasta. 

O 1.000 zł. proponuje się zwiększyć plan wydatków na wpłatę Gminy do Izb Rolniczych 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co ma związek z przewidywanym uzyskaniem z 

podatku rolnego większych wpływów od zaplanowanych.  Z powodu braku potrzeb  o 1.000 

zł. proponuje się zmniejszyć wydatki zaplanowane na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

Dział 600 

Z powodu oszczędności proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zakupy materiałów i 

wyposażenia na drogach gminnych o 10.000 zł. 

Dział 700 

Proponuje się zwiększyć o 7.500 zł. plan wydatków na zakup usług pozostałych z 

przeznaczeniem na usługi związane z potrzebą przeprowadzenia dodatkowych podziałów 

nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości i wycen 

nieruchomości. O 10.000 zł. zwiększyć plan wydatków na zakup energii  w związku z 

przewidywanymi wydatkami i kwotą 1.519 zł. uzupełnić plan wydatków na podatek od 

nieruchomości. 

Dział 710 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do faktycznie występujących na końcu 

roku potrzeb, bez zwiększania planu wydatków. 

Dział 750 

W celu zabezpieczenia środków na przewidywane jeszcze do końca roku wydatki proponuje 

się zwiększyć plan wydatków działu o 2.300 zł. 

Dział 754 

Proponuje się  zwiększyć plan wydatków działu o kwotę 7.000 zł. w celu usunięcia skutków 

zniszczenia kamery monitoringu miejskiego i przeprowadzania innych prac związanych z 

funkcjonowaniem monitoringu. 

 



Działy 801 i 854 

Zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł. w związku ze zwiększeniem planu subwencji z 

przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do 

nauki dzieci 6-letnich dla Szkoły Podstawowej w Poniecu o 13.500 zł. i Zespołu Szkół w 

Żytowiecku o 36.500 zł. 

Ponadto proponuje się dokonać zmian w  planach wydatków jednostek oświatowych i 

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół dostosowujących plany do zmian w wielkościach odpisów 

na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych wydatków które mogą wystąpić na 

końcu roku bez zwiększania planu wydatków tych jednostek. 

W ramach wydatków Urzędu Miejskiego w tym dziale o 1000 zł. proponuje się zwiększyć 

łączny plan wydatków na zwroty dla innych gmin nakładów na przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach, do których uczęszczają dzieci z gminy Poniec. 

Dział 851 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan do faktycznie występujących na końcu 

roku potrzeb, bez zwiększania plany wydatków. 

Dział 900 

W związku z przyznaniem ww. dotacji od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na działania 

związane z poprawą jakości wody w stawach w Dzięczynie zwiększa się o 5.000 zł. plan 

wydatków z przeznaczeniem na ten cel. Ponadto proponuje się dodatkowo o 13.200 zł. 

zwiększyć plan wydatków działu na przewidywane jeszcze do końca roku wydatki. 

Razem zmiana planu wydatków – zwiększenia o 97.519 zł. 

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

W związku z faktem, że pożyczkodawca - Wojewódzki  Fundusz Ochrony   Środowiska  i  

Gospodarki  Wodnej   w  Poznaniu – na  podstawie § 5 ust.  3 i 4 umowy  pożyczki  nr  

165/U/400/63/2011  z dnia 14.10.2011r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Bączylas” umorzył  Gminie Poniec 

część tej pożyczki w wysokości 20 % jej wysokości tj. 100.000 zł. zmniejsza się o tę kwotę 

rozchody budżetu 2014. 

 

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  16 grudnia  2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyczerpujących 

wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 

 

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 14 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  II/8/2014 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. 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 przedmiotowej  sprawie. 



Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie przeznaczenia umorzonej części 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  165/U/400/63/2011  z dnia 14.10.2011r. na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w 

miejscowości Bączylas” umorzył  Gminie Poniec część tej pożyczki w wysokości 20 % jej 

wysokości tj. 100.000 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  16 grudnia  2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyjaśnień  na  

zgłoszone  zapytania. 

 

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 14 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  II/9 /2014 

w sprawie  przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 7 grudnia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w Banku 

Gospodarstwa   Krajowego w  ramach inicjatywy JESSICA. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie   zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia  

2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w Banku Gospodarstwa   Krajowego w  ramach 

inicjatywy JESSICA. Poinformował, że w związku z faktycznym wykorzystaniem pożyczki 

zaciągniętej ramach inicjatywy JESSICA  na poziomie 6.757.956,26 zł., czyli o 32.984,09 zł. 

mniej niż zakładała podpisana umowa, z czego w 2013  roku  kwoty 1.842.865,08 zł  i w 

2014  roku kwoty 4.915.091,18 zł. w celu zrealizowania przedsięwzięcia „Odnowa i nadanie 

nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie 

Przedszkola Samorządowego w Poniecu” uchwalenie niniejszej uchwały spowoduje 

ujednolicenie jej treści z wysokością zaciągniętej pożyczki na to zadanie. 

 
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  16 grudnia  2014 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  radnym  wyjaśnień  na  

zgłoszone  zapytania. 

 

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 14 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  II/10  /2014 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 

grudnia  2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w Banku Gospodarstwa   

Krajowego w  ramach inicjatywy JESSICA. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poniec na lata 2015-2032. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032. 

Poinformował, że Gmina Poniec posiada również 81 lokali mieszkalnych oraz lokale 

użytkowe, z  których sprzedaż kilku  umożliwi uzyskanie pozostałej kwoty prognozowanych 

z tego tytułu dochodów. Biorąc pod uwagę wartość wycenionego lokalu mieszkalnego 

przewidzianego do sprzedaży  w 2015 r. na kwotę 66.000,00 zł, to sprzedaż 12 lokali przy 

danej wycenie pozwoli na uzyskanie zaplanowanych dochodów w latach 2016-2032. Na 

potrzeby prognozy przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości na kolejne lata  w 

wysokości 200.000 zł. co w stosunku do posiadanych zasobów wydaje się kwotą realną do 

uzyskania jednak z uwagi na fakt długiego okresu, jaki prognoza obejmuje, w przyszłości 

może zajść konieczność modyfikacji założeń o wysokości dochodów z tego tytułu. 

W dochodach majątkowych roku 2015 ujęto ponadto:  

- pomoc dla Gminy Poniec w wysokości 1.230.507 na realizacje operacji "Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej" przyznaną umową o przyznanie pomocy Nr 

00064-6921-UM1500024/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 13 września 2013 w 

Poznaniu pomiędzy Gminą  Poniec a Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą 

w Poznaniu. Zadanie zostało ukończone w roku 2014 i  w roku 2015 planowane jest 

otrzymanie środków z tego tytułu.  

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 292.800 zł., które Gmina ma 

otrzymać w roku 2015,  na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 

na budowę hali widowiskowo sportowej w Poniecu. 

 

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

uwag. Poinformował, że  projekt WPF  był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji 

i na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16 grudnia  2014 roku na którym Skarbnik Gminy 

udzielił  radnym  wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 



Na wspólnym  posiedzeniu komisji Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski zapoznał  członków 

komisji  z uchwałą  nr SO-09-52/14/12/Ln/2014 z dnia 26 listopada  2014 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poniec. Radni 

otrzymali kserokopię uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Skarbnik  Gminy Andrzej Przybylski  przedstawił następujący wykaz autopoprawek  do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na 

lata 2015-2032 

Autopoprawka 1. 

W związku z uwagami RIO wprowadza się autopoprawkę: 

- w treści uchwały  

§1 otrzymuje brzmienie: 

"Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poniec na  lata 2015-2032 zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały", 

§2 otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się  wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały." 

- w załączniku nr 1  

w poz. 1.1.3  dla roku 2015 kwotę 5287.738 zastępuje się kwotą 5.336.221 

- W "Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2015-2032" wprowadza się zmiany polegające na: 

 - wskazaniu numerów opisywanych pozycji załącznika nr 1 i omówienie pozycji  

    nieopisanych w poprawianym projekcie, 

-   uzupełnienie objaśnień do planowanego uzyskania podatku od nieruchomości z tyt.  

    budowy "Farmy wiatrowej" o informację, że inwestor już rozpoczął budowę. 

- uzupełnienie opisu w zakresie uzasadnienia możliwości uzyskania, zaplanowanych w  

   prognozie, dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2016 -2032. 

 
Autopoprawka 2 
- Uwzględniając  zmiany zaproponowane do projektu uchwały budżetowej w związku z 

wnioskiem złożonym przez Komisję Rewizyjną o odstąpienie od zadań: 

- Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę sieci 

wodociągowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu  o planowanej wartości 200.000 zł. 

- Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę    

   kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu  o planowanej wartości  

   400.000 zł. 

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu o planowanej  

  wartości 400.000 zł. 

- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie o planowanej  

  wartości 100.000 zł. 

dostosowuje się załącznik nr 1 do uchwały do tych zmian. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   stwierdził iż jeśli nie usłyszy sprzeciwu to 

przeprowadzi  przegłosowanie  zgłoszonych autopoprawek tzw. „blokiem”  

tj. autopoprawki nr 1 (dot.  uwag  RIO) ”za” głosowało 14 radnych 

tj. autopoprawki nr 2 (dot. proponowanych zmian do uchwały budżetowej)  

    ”za” głosowało 14 radnych 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz po zamknięciu  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 14 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  II/11 /2014 

w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-

2032. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej gminy Poniec na 

2015 rok. 

 

Przewodniczący  Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że  projekt budżetu  Gminy Poniec na 2013 

rok  wpłynął do Rady Miejskiej w dniu  13 listopada 2014 roku. Został dostarczony radnym z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Projekt budżetu na 2015 rok  był opiniowany na  

posiedzeniach  3 komisji  i  na  wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16 grudnia 2014 roku. 

Przew. obrad  Jerzy Kusz poinformował,  że zgodnie z  obowiązującą uchwałą Rady 

Miejskiej  -   procedura uchwalenia  budżetu  przebiegać będzie następująco: 

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem,        

2. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o  

projekcie  budżetu Gminy Poniec na 2015 rok, 

3. odczytanie opinii  stałych  komisji Rady  Miejskiej o projekcie budżetu Gminy  

Poniec przez  jej przewodniczących,  

4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków   nie 

uwzględnionych w projekcie uchwały  budżetowej,    

5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,    

6. dyskusja nad projektem  uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi 

propozycjami   zmian i autopoprawek, 

7. głosowanie  wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza, 

8. głosowanie  uchwały budżetowej.  

 

Burmistrz  Ponieca   Jacek Widyński  przedstawił  projektu  budżetu na  2015 rok z 

uwzględnieniem  zaplanowanych  zadań  inwestycyjnych i remontowych. Wystąpienie 

Burmistrza Ponieca stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że 2 uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  wyrażające opinie  o projekcie  uchwały budżetowej 

Gminy Poniec na 2015 rok i  możliwości sfinansowania  przez Gminę Poniec deficytu 

budżetu  były przedstawione  na wspólnym posiedzeniu komisji i z uwagi na obszerną  treść  

zasugerował odstąpienie od przedstawiania. Radni przyjęli propozycje Przewodniczącego 

Rady. Uchwały  RIO  stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący poszczególnych komisji  przedstawili opinie   dotyczące  projektu budżetu  

Gminy Poniec na 2015 rok. 
 

Przewodniczący Komisji  Andrzej Zieliński poinformował,  że  Komisja Rewizyjna na  

swych  posiedzeniach  w dniach  2 i 5 grudnia   2014 roku  zapoznała  się  z projektem 

dochodów i wydatków  na 2015 rok. 



W dyskusji członkowie komisji poruszyli następujące sprawy: 

1. zadowalającego poziomu płacenia podatków w naszej gminie, 

2. wzrostu  subwencji ogólnej z tytułu udziału w podatku dochodowym  od osób fizycznych   

    o 10 % w stosunku do planu roku 2014, 

3. przekazania działki przez Agencję Nieruchomości Rolnej na rzecz wsi Drzewce,  

4. wykorzystania subwencji oświatowej w kwocie 100.000,00 zł na zagospodarowanie dwóch  

    oddziałów w budynku byłego Przedszkola Samorządowego w Poniecu. Zgodnie z  

    obowiązującymi przepisami jeden oddział może liczyć maksymalnie 25 uczniów, 

5. planowanego zwrotu podatku VAT w związku z budową hali widowiskowo-sportowej w  

    Poniecu,  

6. dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w kwocie 1.292.800,00 ze środków  

    Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

7.  sposobu zagospodarowania terenu ogródków działkowych na cele rekreacyjno- 

     wypoczynkowe 

8.  budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Berlinek II, 

9. możliwości wykonania trzech wjazdów przy drodze powiatowej w Czarkowie, 

10. przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Janiszewskiej, 

11. celowości wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gostyńskiej, 

12. uwzględnienia tylko remontu świetlicy w Szurkowie, a nie ujęcia w projekcie budżetu  

      budowy dalszego odcinka chodnika, 

13. zadłużenia gminy z tytułu prowadzonych inwestycji tj. adaptacji budynków poszpitalnych 

na Przedszkole Samorządowe w Poniecu ( zadłużenie 6 mln. zł. na okres 20 lat, spłata 

roczna 390 tys. zł) budowy kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej ( 410 tys.) oraz budowa 

hali widowiskowo-sportowej (2mln.) 

Komisja Rewizyjna mając na uwadze ewentualne dodatkowe wydatki na budowę hali 

widowiskowo – sportowej Komisja proponuje następujące  poprawki do projektu  budżetu 

Gminy Poniec na 2015 rok : 
 

1.odstąpienie od udzielenia dotacji dla GZWiK na  budowę sieci wodociągowej i  

   kanalizacji sanitarnej  na ulicy Akacjowej i Lipowej   w kwocie - 600.000.00 złotych 
 

2. odstąpienie  od realizacji zadania  -  budowa  kanalizacji  deszczowej w ciągu   ulic  

    Akacjowej i Lipowej  wraz z  przebudową ich   nawierzchni   w kwocie -  400.000,00  

    złotych 
   
3. odstąpienie  od realizacji zadania   pod nazwą budowa odcinka chodnika przy drodze  

    powiatowej w Rokosowie  w kwocie  100.000,00 złotych 
 

Przew. komisji  Tadeusz  Twardy  poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na swym posiedzeniu w dniu   

w dniu 3 grudnia  2014 roku  zapoznała się z  projektem planu dochodów i wydatków na 2015 

rok.  Dyskusja  nad projektem budżetu  skupiała  się wokół następujących spraw : 

1. wykorzystania subwencji oświatowej w kwocie 100.000,00 zł na zagospodarowanie dwóch  

    oddziałów w budynku byłego Przedszkola Samorządowego w Poniecu. Zgodnie z  

    obowiązującymi przepisami jeden oddział może liczyć maksymalnie 25 uczniów, 

2. planowanego zwrotu podatku VAT w związku z budową hali widowiskowo- 

    sportowej w   Poniecu,  

3. dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w kwocie 1.292.800 ze środków   

    Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

4. możliwości pozyskania  finansowych  z przeznaczeniem  na  zakończenie  

    budowy hali   widowiskowo-sportowej i oddania jej   do użytku w 2015 roku. 

 



5. sposobu zagospodarowania terenu ogródków działkowych na cele  

    rekreacyjno- wypoczynkowe, 

6. budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Berlinek II, 
 

7. możliwości wykonania trzech wjazdów przy drodze powiatowej w  

    Czarkowie, 

8. przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Janiszewskiej, 

9. celowości wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gostyńskiej, 

10. uwzględnienia tylko remontu świetlicy w Szurkowie, a nie ujęcia w  

      projekcie budżetu  budowy dalszego odcinka chodnika, 

11. zadłużenia gminy z tytułu prowadzonych inwestycji tj. adaptacji budynków poszpitalnych 

na Przedszkole Samorządowe w Poniecu,  budowy kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej  

oraz budowa hali widowiskowo-sportowej. 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  i Skarbnik Gminy Andrzej  udzielili wyjaśnień na 

poruszone kwestie. 

Po przeanalizowaniu projektu  budżetu Gminy Poniec na 2015 rok przeprowadził głosowanie, 

w którym ”za” pozytywnym zaopiniowaniem  projektu budżetu na 2015 rok opowiedziało się 

5 członków – wszyscy obecni na posiedzeniu. 

                                 
Przew. Komisji Piotr Jańczak  stwierdził, że  Komisja na swym posiedzeniu w dniu   

8  grudnia   2014  roku  zapoznała się z  projektem  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2015-2032 i uchwały budżetowej na rok 2015.  

W dyskusji nad projektem planów wydatków i dochodów na rok przyszły komisja  poruszyła  

sprawy :  

1. zwiększenia   subwencji ogólnej z tytułu udziału w podatku dochodowym   

    od osób fizycznych  w  porównaniu  z  planem roku 2014, 

2. przeznaczenia kwoty 100.000.00 zł na   zagospodarowanie  w budynku   

    byłego Przedszkola Samorządowego w Poniecu  na 2 oddziały Szkoły Podstawowej w  

    Poniecu,    

3. dotacji na  budowę  hali widowiskowo-sportowej  ze środków  Funduszu  

    Rozwoju Kultury   Fizycznej, 

4.  zakończenia budowy hali  widowiskowo-sportowej i oddania jej   do  użytku w 2015 roku,     

5. budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Berlinek II, 

6. wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gostyńskiej, 

7. sposobu zagospodarowania ogródków działkowych na tereny  rekreacyjno wypoczynkowe      

za kwotę 100.000,00 złotych,                              

8. nie ujęcia w projekcie budżetu  budowy dalszego odcinka chodnika w  Szurkowie, 

9. konieczności zaciągnięcia pożyczki na dokończenie budowy hali  widowiskowo – 

sportowej i możliwości spłaty zobowiązań w związku  z realizacją  prowadzonych  

inwestycji tj. adaptacji  budynków poszpitalnych   na Przedszkole Samorządowe w Poniecu,  

budowy kanalizacji sanitarnej w  Łęce Wielkiej.     

Ponadto komisja dostrzega  konieczność przeprowadzenia remontu  w szczególności w 

Publicznym Gimnazjum w Poniecu. 

Komisja  zapoznała  się   z poprawkami Komisji Rewizyjnej, które dotyczą takich zadań jak : 

-  odstąpienie od  realizacji zadania  tj.   budowy sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej i  

   Kanalizacji deszczowej na ulicy Akacjowej i Lipowej  w Poniecu, 

 - odstąpienie  od realizacji zadania  -  budowa odcinka chodnika przy drodze  powiatowej w  

    Rokosowie. 
 



Po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu projektu budżetu Gminy Poniec na 2015 rok i 

wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Ponieca i Skarbnika Gminy i akceptacji  autopoprawek  w 

przeprowadzonym  głosowaniu „za” pozytywną opinią opowiedziało się 4  członków komisji 

( wszyscy obecni na posiedzeniu ) 

 

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński ustosunkowując się do opinii Komisji poinformował, 

że zadaniem priorytetowym w przyszłorocznym budżecie będzie zakończenie budowy hali 

widowiskowo-sportowej, będą ogłoszone cztery przetargi na wprowadzenie tzw. części 

komercyjnej i klimatyzacji. Burmistrz wyraził zadowolenie, że Komisja Oświaty dostrzega 

konieczność przeprowadzenia remontu w budynku, w którym mieści się Publiczne 

Gimnazjum w Poniecu 

 

Burmistrz Ponieca w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wnioskiem 

komisji  rewizyjnej  przedstawił następujące autopoprawki do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2015 

 

Autopoprawka 1.  

W związku z uwagami RIO  

1. W zał. 1 : 

w dziale 600 w rozdziale 60014 § 2320 kwotę 81.400 zastępuje się kwotą  62.300, 

w dziale 900 wykreśla się rozdział 90020 

kwotę "razem" 22.653.155 zastępuje się kwotą 22.633.055.  

2. W zał. 2 

W dziale 600 w rozdziale 60014 § 4300 kwotę 130.000 zastępuje się kwotą 110.900, 

w dziale 900 w rozdziale  90095 w § 4210 kwotę 7.500  zastępuje się kwotą 6.500 

Powyższe zmiany powodują zmiany w zał. nr 4 i wyeliminowanie załącznika nr 11 przez co 

zał. nr 12 otrzymuje nr 11 

 

Autopoprawka  2 .W związku z wnioskiem złożonym przez Komisję Rewizyjną o 

odstąpienie od zadań: 

- Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę sieci 

wodociągowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu  o planowanej wartości 200.000 zł. 

- Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę 

kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu  o planowanej wartości 

400.000 zł. 

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu o planowanej 

wartości 400.000 zł. 

- Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Rokosowie o planowanej 

wartości 100.000 zł. 

wprowadza się autopoprawki dostosowujące projekt budżetu do złożonego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  stwierdził,  że jeżeli nie usłyszę sprzeciwu  

przystępuje do przegłosowania  autopoprawek Burmistrza Ponieca tzw. blokiem. 

Rada Miejska w przeprowadzonym głosowaniu  opowiedziała się: 

 

-  „za” autopoprawką   dotyczącą   uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej  

    głosowało  -  14 radnych 



 

-  „za” autopoprawką    dotyczącą  wniosku komisji Rewizyjnej 

     głosowało  -  14 radnych 

 

W dyskusji Radny Dariusz Kieliś  podziękował za   płacenie   podatków  co  spowodowało 

możliwość  inwestowania w naszej gminie. 

stwierdził, że projekt budżetu na 2015 r. jest dość mocno obciążony, bo znaczna kwota 

budżetu jest przeznaczona na inwestycje. Jego zdaniem propozycja wykreślenia czterech 

zadań z projektu budżetu spowoduje, że budżet na 2015r. będzie spokojniejszy.   

Przypomniał, że radni od trzech kadencji walczyli o budowę hali widowiskowo-sportowej. 

Dobrze, że budowa zostanie sfinalizowana w przyszłym roku. Oddanie do użytku hali z 

pewnością przyczyni się do rozwoju fizycznego uczniów uczestniczących do Szkoły 

Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Poniecu. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że życie pokazuje,  iż budżet jest bardzo 

elastyczny i może być modyfikowany, zmiany do budżetu wprowadzane są bardzo często. W 

dalszej części swej wypowiedzi nawiązał do tematu poprawy komunalnej infrastruktury 

mieszkaniowej, w której zamieszkują najubożsi mieszkańcy. Zwrócił się do rady o 

ewentualne korekty w ciągu przyszłego roku i zrozumienie potrzeb mieszkańców o 

najniższych dochodach. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Twardy nawiązał do realizacji infrastruktury na osiedlu 

Berlinek - wyraził przekonanie, że przy sprzyjających możliwościach może być zrealizowana 

część wykreślonych zadań  wówczas  mieszkańcy osiedla Berlinek byli zadowoleni. 

Propozycja zdjęcia z projektu budżetu zadań za kwotę 1.000.100,00 zł spowoduje, że budżet  

przyszłoroczny będzie bezpieczniejszy. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Zieliński stwierdził, że propozycje komisji 

dotyczące wykreślenia czterech zadań z projektu budżetu wprowadziły trochę zamieszania. 

W projekcie budżetu wydatki przekraczają dochody własne, a  subwencje i dotacje są 

przekazywane na określone zadania. Kwota 3.820.000 zł deficytu budżetowego wynika z 

realizacji ogromnej inwestycji jaką jest budowa hali widowiskowo-sportowej w Poniecu. Jest 

to zadanie priorytetowe. W projekcie budżetu kwotę 6,5 mln proponuję się na zadania 

inwestycyjne. Komisja Rewizyjna proponuje wykreślenie czterech zadań z projektu, by 

budżet przyszłego roku nie  był  zagrożony. W projekcie budżetu na 2015 roku zostały 

wyodrębnione środki na tzw. Fundusz Sołecki. Jest to korzystne rozwiązanie w celu 

włączenia mieszkańców wsi w realizację zadań na rzecz społeczności lokalnej. W czasie sesji 

objazdowej sołtysi i rady sołeckie nie zgłosili uwag odnośnie sposobu realizacji  remontów w 

świetlicach wiejskich. Ekipa remontowa zatrudniona w  Gminnym Centrum Kultury Sportu i 

Turystyki spełnia swoje zadanie.  

 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że jest realistą, najpierw trzeba zakończyć 

realizację jednego zadania, a  następnie rozpocząć realizację  następnego zadania.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   stwierdził iż jeśli nie usłyszy sprzeciwu to 

przeprowadzi  przegłosowanie  zgłoszonych autopoprawek tzw. „blokiem”. 

W przeprowadzonym  głosowaniu „ za”  przyjęciem  

 -   autopoprawki nr 1 (dot.  uwag  RIO)                                  ”za” głosowało 14 radnych 

 -  autopoprawki nr 2 (dot. wniosku Komisji Rewizyjnej  złożonego  

     przez Burmistrza Ponieca)                                                     ”za” głosowało 14 radnych 

    Autoporawki zostały przyjęte.   



 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  zarządził kilkuminutową  przerwę. 

 

Po naniesieniu zmian zastępca przew. Rady  Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały  

budżetowej  Gminy Poniec na 2015 rok. Radni otrzymali  kserokopie projektu uchwały 

budżetowej  po naniesieniu zmian.  
 

Rada Miejska w  obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła  

uchwałę  nr  II/12/2014 
w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz wręczył budżet  na 2015 rok do realizacji 

Burmistrzowi Ponieca Panu Jackowi Widyńskiemu zapewniając, iż  Rada Miejska będzie 

współpracować by  zadania  uwzględnione w budżecie gminy zostały  wykonane. 
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził  podziękowanie za przyjęcie  

proinwestycyjnego  budżetu.  Zapewnił, że przy udziale współpracowników, dyrektorów, 

kierowników jednostek, radnych, sołtysów  ambitny budżet  będzie realizowany.  Wiadomo, 

że priorytetem będzie zakończenie budowy hali  widowiskowo- sportowej, ale będą również 

realizowane zadania na wioskach uwzględnione w budżecie. Podziękował  wszystkim za 

współpracę. Dobrze, iż różnimy się pozytywnie -  zaprosił wszystkich do  kolejnej 

współpracy na rzecz realizacji przyszłorocznego budżetu.  

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

gminy Piaski w 2015 roku. 

 
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 ustawa o finansach publicznych daje możliwość  

udzielania  pomocy rzeczowej lub finansowej  innym jednostkom  samorządu   terytorialnego. 

W związku z powyższym uznając wydatki gminy Piaski w zakresie dofinansowania prac 

remontowo – konserwatorskich w zespole klasztornym na  Świętej Górze za celowe i 

dotyczące w pewnej mierze wszystkich mieszkańców naszego regionu uważam uchwalenie 

pomocy jako w pełni uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 



uchwałę nr  II/13/2014 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski w 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi 

Gostyńskiemu w 2015 roku. 
 

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 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 zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej znajdującej się 

na terenie gminy Poniec, w wysokości 171.900,00 zł , z tego  dotacja otrzymana z powiatu  

zaplanowana jest na kwotę 62.300,00 zł., a kwota  109.600,00 zł.  ma pochodzić ze środków 

własnych gminy Poniec.  Pomoc rzeczowa  Powiatowi  Gostyńskiemu  polegać będzie  na  

wykonaniu  robót  w ciągu  dróg powiatowych   na terenie  gminy Poniec  takich jak: 
1/ remont  i naprawa  chodników w ciągach dróg powiatowych, 

2/ bieżące  utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poniec  w  

   zakresie remontów,  utrzymania czystości i porządku pasa  drogowego oraz zwalczania  

   śliskości zimowej. 

3/ budowa odcinka chodnika z przejściem dla pieszych na drodze powiatowej przy świetlicy  

   w Śmiłowie. 

    
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/14/2014 
w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2015 roku 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie   zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na budowę hali widowiskowo- sportowej w Poniecu       

w roku 2015. 
 

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   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę hali 

widowiskowo sportowej w Poniecu. Poinformował, że kredyt długoterminowy przeznaczony 

jest na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo sportowej w 

Poniecu". Kredyt ten został ujęty w planie przychodów i rozchodów – w załączniku do 

uchwały budżetowej na  rok 2015. Wybór banku oraz szczegółowe warunki zaciągnięcia 

kredytu zostaną określone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – 

Prawo zamówień publicznych.  Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjecie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/15/2014 
w sprawie    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę hali widowiskowo- 

sportowej w Poniecu w roku 2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w roku 2015. 
 

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   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 

budżetu w roku 2015. Poinformował, że kredyt długoterminowy przeznaczony na 

sfinansowanie deficytu budżet gminy Poniec w roku 2015. Kredyt ten został ujęty w planie 

przychodów i rozchodów – w załączniku do uchwały budżetowej na  rok 2015 i  w całości 

przeznaczony jest na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. 

Wybór banku oraz szczegółowe warunki zaciągnięcia kredytu zostaną określone zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2013r., poz. 907 ze zm.). Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjecie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 



 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/16/2014 

w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w 

roku 2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe  odprowadzanie  ścieków. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach o przedstawienie projektu uchwały wraz z 

uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk przedstawiając  projekt uchwały poinformował, że 

dnia 18.11.2014r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. 

Taryfy zawierają określone zgodnie z przepisami rodzaje i wysokości cen oraz stawek opłat 

wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także 

warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach w taryfach 

zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności 

zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z 

udokumentowanych różnic: 

-kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 

-zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług. 

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla 

odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.  

 

Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk przedstawił następujące taryfy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.02.2015 roku 

do 31.01.2016 roku.  

 

Lp. Wyszczególnienie Rodzaje cen i stawek 

opłat 

Cena za1 m
3
 wody i ścieków 

obowiązująca  

od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. 

Podatek 

VAT 

   Cena netto   

1 Gospodarstwa 

domowe 

Cena  za 1 m
3
 

dostarczonej wody 

3,06 zł  

Do cen dolicza 

 się podatek 

VAT według 

stawki 

obowiązującej 

w dniu 

 

2 

Przemysł 

 

Cena za 1 m
3
 

dostarczonej wody 

3,90 zł 

 

3 

Gospodarstwa 

Domowe 

Cena z 1 m
3
 

odprowadzanych 

ścieków 

 

5,30 zł 



 

4 

Przemysł 

 

Cena z 1 m
3
 

odprowadzanych 

ścieków 

 

15 zł 

sprzedaży 

 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                     

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/17/2014 

w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe  

odprowadzanie ścieków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wraz z  przyłączami do budynków mieszkalnych 

położonych w Łęce Wielkiej na rzecz Gminy Poniec. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

poinformował, że na osiedlu po pegeerowskim w 2009 roku została pobudowana sieć 

kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze 

środków Agencji Nieruchomości Rolnych a nieczystości płynne zostały odprowadzone do 

oczyszczalni ścieków stanowiącej również własność Agencji Nieruchomości Rolnych.                                      

Gmina Poniec w 2014 roku pobudowała przez wieś Łęka Wielka własną infrastrukturę 

sieciową, która ma służyć do realizacji gospodarki wodno – ściekowej. Nieczystości płynne z 

wsi Łęka Wielka odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków  w Rokosowie.  

Agencja Nieruchomości Rolnych kilkakrotnie wyrażała wolę nieodpłatnego przekazania na 

rzecz Gminy Poniec sieć kanalizacji grawitacyjnej, rurociągu tłocznego wraz                                     

z oczyszczalnią ścieków. Na wystąpienie Agencji w sprawie nieodpłatnego przekazania                   

w 2009 roku podjęto Uchwałę nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 

września 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu gminy Poniec od 

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nowo wybudowanej 

oczyszczalni ścieków w Łęce Wielkiej, stanowisko to zostało w 2014 roku na wspólnym 

posiedzeniu komisji Rady Miejskiej  ponownie przeanalizowane  i podtrzymane.  

Rozwiązaniem problemu gospodarki wodno – ściekowej we wsi Łęka Wielka będzie 

przekazanie na rzecz gminy sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami tylko                         

i wyłącznie pobudowanej na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym co pozwoli na 

prawidłowe działanie i podłączenie mieszkańców bloków po pegeerowskich do sieci gminnej, 



a także pozwoli na zredukowanie wydatków jakie w tej chwili ponoszą mieszkańcy bloków 

po pegeerowskich za nieczystości płynne naliczane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

Mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację należy do zadań 

gminy. Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 r. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                             

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/18/2014 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z  przyłączami 

do budynków mieszkalnych położonych w Łęce Wielkiej na rzecz Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości od  Polskiego Związku 

Działkowców Okręgowego Zarządu w  Poznaniu na rzecz Gminy  Poniec. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem   

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od  

Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w  Poznaniu na rzecz Gminy  Poniec. 
Poinformował, że były Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „PLON” w Poniecu 

kilkakrotnie zwracał się z pismem w sprawie przejęcia do zasobu gminnego terenu ogródków 

działkowych obejmujących działkę nr 640 położoną w Poniecu ze względu na nieustanne 

wypowiadanie umów przez użytkowników. W 2010 roku tylko 15 % całego terenu było 

użytkowane na ogródki działkowe. 
W lipcu br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło  pismo informujące o nie utworzeniu 

stowarzyszenia ogrodowego oraz informacja o rezygnacji z członkowstwa w stowarzyszeniu 

ogrodowym złożona przez wszystkich użytkowników. 

Gmina Poniec zwróciła się z wnioskiem do Polskiego Związku Działkowców                                  

o nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości zagospodarowanej jako teren 

byłych ogródków działkowych ze względu na fakt, że cel na jaki zostało ustanowione 

użytkowanie wieczyste tj. na prowadzenie ogrodu działkowego jest w 100% niespełniony. 

Polski Związek Działkowców pozytywnie ustosunkował się do złożonego wniosku                          

w sprawie przekazania użytkowania wieczystego działki nr 640 o pow. 9.0737 ha na rzecz 

Gminy Poniec. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 



Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/19/2014  

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od  

Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w  Poznaniu na rzecz Gminy  

Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości od  Polskich Kolei Państwowych 

Spółki Akcyjnej na rzecz Gminy Poniec. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

poinformował, że  w czerwcu 2011 r. Gmina Poniec zwróciła się z wnioskiem do Polskich 

Kolei Państwowych S.A. w Poznaniu o nieodpłatne przejęcie nieruchomości bliżej opisanych 

w § 1 niniejszej uchwały stanowiących własność Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu 

wieczystym PKP S.A. Oddział Polskich Kolei Państwowych pozytywnie ustosunkował się do 

wniosku Gminy Poniec w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego w/w 

nieruchomości. 

Przejęcie przedmiotowych nieruchomości niezbędne jest do realizacji przedsięwzięcia celu 

publicznego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika i 

konieczności poszerzenia drogi przy ul. Dworcowej a także stworzenia nowych miejsc 

parkingowych. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 r. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

        

 

                                                                                     



Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/20/2014 

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od  

Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej na rzecz Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa 

własności nieruchomości stanowiących  własność Gminy Poniec na rzecz 

Skarbu  Państwa. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

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 stworzenie odpowiedniego pasa konserwującego cieku wzdłuż 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.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/21/2014 

w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości stanowiących  

własność Gminy Poniec na rzecz Skarbu  Państwa. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  19. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu  trwałego zarządu nieruchomości 

ustanowionego na rzecz    Przedszkola Samorządowego w Poniecu. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 



Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

poinformował, że Przedszkole Samorządowe w Poniecu wystąpiło we wrześniu 2014 r. z 

wnioskiem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola 

oraz nieruchomości zagospodarowanych na cel działalności przedszkolnej położonych  w 

Poniecu wraz z zastosowaniem 99% bonifikaty od opłat rocznych liczonych od dnia 1 

stycznia 2015 r. 

Nieruchomości zostaną oddane w trwały zarząd  na cele prowadzenia działalności 

oświatowej. Zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 opłata roczna zostanie ustalona w wysokości  

stanowiącej 0,3 % ceny nieruchomości tj. na kwotę 22.447,43 zł. 

Mając na uwadze fakt, że na przedmiotowych nieruchomościach będących przedmiotem 

oddania w trwały zarząd prowadzona jest działalność oświatowa oraz fakt, że Przedszkole 

Samorządowe nie prowadzi działalności zarobkowej i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych 

dochodów, a więc spełnia wszystkie zawarte w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy                                         

o gospodarce nieruchomościami przesłanki do udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od 

opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu liczonych z dniem oddania w trwały zarząd. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                      

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/22/2014 

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłat rocznych z tytułu  

trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz    Przedszkola Samorządowego 

w Poniecu. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie   

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu  trwałego zarządu nieruchomości 

ustanowionego na rzecz  Przedszkola Samorządowego  w  Łęce  Wielkiej. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Krystiana Juśkiewicza o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

poinformował, że Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej wystąpiło we wrześniu 2014r. 

z wnioskiem   o oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem 

przedszkola  położonym  w Łęce Wielkiej wraz z zastosowaniem 99% bonifikaty od opłat 

rocznych liczonych od dnia     1 stycznia 2015 roku 

Nieruchomość zostanie oddana w trwały zarząd  na cele prowadzenia działalności 

oświatowej. Zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 2 opłata roczna zostanie ustalona w wysokości  

stanowiącej 0,3 % ceny nieruchomości tj. na kwotę 381,74 zł. 



Mając na uwadze fakt, że na przedmiotowej nieruchomości będącej przedmiotem oddania w 

trwały zarząd prowadzona jest działalność oświatowa oraz fakt, że  Przedszkole 

Samorządowe nie prowadzi działalności zarobkowej i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych 

dochodów, a więc spełnia wszystkie zawarte w art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przesłanki do udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu liczonych z dniem oddania w trwały zarząd. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  

projektem uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, 

który był  omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/23/2014 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie   bonifikaty od opłat rocznych z tytułu  

trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz  Przedszkola Samorządowego  

w  Łęce  Wielkiej. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  21. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza 

Ponieca. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie 

wynagrodzenia burmistrza. Ustalenie wynagrodzenia następuje w drodze uchwały. 

Składniki wynagrodzenia burmistrza zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r i wynoszą 

odpowiednio: 

- wynagrodzenie zasadnicze 4.200 – 5.900 zł 

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 1.900 zł 

- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% 

- dodatek za wysługę lat od 5% do 20% 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  poinformował, że wynagrodzenie Burmistrza Ponieca  

nie było zmieniane od 2012 roku.  Pełna  realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku, 

osobiste zaangażowanie Burmistrza  w realizację tych zadań,  oraz wysoki poziom zaufania 

publicznego w postaci m.in.  wyniku wyborczego ( 90 % ) są uzasadnionymi argumentami do 

podwyższenia wynagrodzenia. 

Dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem uchwały.  W trakcie dyskusji 

radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był  omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu  16  grudnia  2014 roku. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę   

o przedstawienie projektu uchwały.  



 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/24/2014 

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Ponieca. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 22. Sprawy organizacyjne. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola  

Samorządowego w Łęce Wielkiej. 

 
   Przewodniczący Rady Jerzy  Kusz  poinformował, że   30 października 2014 roku do  

   Urzędu Miejskiego wpłynęła skarga na Dyrektora Przedszkola Samorządowego, która  

   zgodnie z kompetencją   została skierowana do Rady Miejskiej i przekazana do  

   rozpatrzenia przez  Komisję  Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw  

   Socjalnych i Obywatelskich. 

   Poprosił  Przewodniczącego Komisji  Oświaty o przedstawienie projektu uchwały wraz z  

   uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący komisji Piotr Jańczak poinformował, że  komisja w związku z upływająca 

kadencją 15 listopada 2014 roku w temacie  skargi  nie wypracowała stanowiska. Po 

ukonstytuowaniu nowej Rady komisja zebrała się w dniu 1 grudnia 2014 roku i w wyniku 

szczegółowej analizy komisja wypracowała ostateczne stanowisko. Komisja  wzięła po 

uwagę  zarzuty skarżącej jak i wyjaśnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego. Komisja 

występuje z wnioskiem o uznanie skargi za  bezzasadną. 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak  przedstawił projekt uchwał w przedmiotowej 

sprawie. 

   Rada Miejska w obecności 14 radnych   przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła 

   uchwałę nr  II/25/2014 

w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola  Samorządowego w Łęce Wielkiej. 

   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza   

                    Ponieca. 

 
   Przewodniczący Rady Jerzy  Kusz  poinformował, że  dnia 1 grudnia 2014 roku do  

   Urzędu Miejskiego wpłynęła skarga,  którą przekazał   do  rozpatrzenia  Komisji  

   Rewizyjnej.  Poprosił  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu  

   uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Andrzej Zieliński przedstawiając projekt uchwały 

poinformował, że członkowie komisji rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 

roku zapoznali się z treścią skargi dotyczącej uporządkowania pasa  przydrożnego  przy 

ulicy Dworcowej i Bojanowskiej. 



Komisja Rewizyjna  po  zapoznaniu się z przebiegiem  postępowania  w temacie  

uporządkowania  figurek  wnioskuje do Rady Miejskiej  o uznanie skargi za bezzasadną. 

   

   Przewodniczący Rady Jerzy  Kusz   przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej   

   sprawie. 

   

Rada Miejska w obecności 14 radnych   przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła 

 uchwałę nr  II/26/2014 

w sprawie skargi na działalność Burmistrza  Ponieca. 

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady   

Miejskiej w Poniecu w Poniecu z dnia 18 grudnia  2006 roku w 

sprawie   ustalenia  wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, 

Przewodniczących  komisji, ich zastępców. 
 

   Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił   Sekretarza Gminy o przedstawienie   

   projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy  Marcin  Pazdaj przedstawiając  projekt uchwały  poinformował, że  

  w związku z zamrożeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze    

  stanowiska państwowe oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015  

  roku konieczna jest korekta uchwały dotyczącej wysokości diet radnych. 
 

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

  uwag, dokonał jej zamknięcia i  poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

  

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały w  

przedmiotowej sprawie. 

                                                                                           

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr  II/27/2014 

w sprawie  zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady   Miejskiej w Poniecu w 

Poniecu z dnia 18 grudnia  2006 roku w sprawie   ustalenia  wysokości diet  

dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących  komisji, ich zastępców. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały  nr I/5/2014 Rady     

               Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 2014 roku  w sprawie  

               powołania  Komisji  Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił   Sekretarza Gminy o przedstawienie   

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy  Marcin  Pazdaj przedstawiając  projekt uchwały  poinformował, że  

zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do uchwały  nr I/5/2014 Rady Miejskiej w 

Poniecu z dnia 28 listopada 2014 r.   



Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz    poinformował,  że  radna Ewa Kończak 

zrezygnowała z członka komisji rewizyjnej, a   radny Krzysztof Matecki  wyraził 

zgodę na pracę w komisji rewizyjnej. Przedstawił projekt uchwały w sprawie  
zmiany uchwały  nr I/5/2014 Rady   Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 2014 roku  w 

sprawie powołania   Komisji  Rewizyjnej. 

Radni nie zgłosili uwag do  przedstawionego projektu uchwały. 
 

Rada Miejska w obecności 14 radnych przy jednym głosie wstrzymującym   podjęła 

uchwałę nr  II/27/2014 

w sprawie  zmiany uchwały  nr I/5/2014 Rady  Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 

2014 roku  w sprawie powołania    Komisji  Rewizyjnej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  23.  Przyjęcie protokołu z I 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  I Sesji 

Rady Miejskiej. 
 

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z I  Sesji Rady 

Miejskiej.  

 

Pkt  24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                

 Zastępca Przew. Rady Dariusz Kieliś  poinformował, że Starostwo Powiatowe w 

Gostyniu nie przestrzega  terminów zgodnie z KPA przy udzielaniu odpowiedzi  na zgłoszone 

interpelacje. 

 

Pkt  25. Wolne wnioski i zapytania. 
 

Zastępca Starosty Powiatu Czesław Kołak  pogratulował Burmistrzowi przyjęcia budżetu 

Gminy Poniec na 2015 rok. Zaprosił radnych i sołtysów do współpracy ze Starostwem 

Powiatowym. Zwrócił się z prośbą o składanie podań z krótkim opisem w temacie drobnych 

napraw w Urzędzie Miejskim i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego. W związku ze 

zbliżającymi się świętami w imieniu swoim i starosty życzył radosnych spotkań w gronie 

rodziny i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. 

 

Pkt 26.Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  II  Sesji Rady Miejskiej i  o godz. 14
00

 

dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
Po zakończeniu obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz    podziękował 

radnym i  gościom za działanie  na rzecz wspólnego dobra   naszej  gminy.  Z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  było  łamanie tradycyjnego opłatka i składanie 

życzeń   świąteczno -  noworocznych. 

 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący  Rady 

Radomiła Repak                                                                                Jerzy  Kusz 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


