
Protokół nr III/2015 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 30  stycznia  2015 roku w godz. 

14
oo

 – 16
00

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

___________________________________________________________________________  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14
00

 dokonał otwarcia III Sesji Rady 

Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości: 

 

 Burmistrza Ponieca                                                            Jacka           Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego                                                                                                  

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec                            Feliksa         Dudkowiaka 

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Sołtysów  

 Przedstawiciela prasy lokalnej 
 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 
 

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

uczestniczyło 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych   

decyzji.  Nieobecni radni  Aneta Wrotyńska i Krzysztof Matecki. 
     
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  

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

porządku obrad  III Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

 

porządek obrad III 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 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Poniec na rok 2015. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych 

sołectw na terenie gminy Poniec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla w mieście 

Poniec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Poniec jest 

organem prowadzącym. 

9. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej. 

10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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11.  Wolne wnioski i zapytania. 

12.  Zakończenie. 

 

 
Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

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 II Sesji Rady Miejskiej. 

Informacje zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym, które polegały na  załatwieniu spraw formalnych związanych z poprzednią  

i dzisiejszą sesją, udziale w posiedzeniach komisji, gdzie były opracowane plany pracy 

komisji. Zgodnie z obowiązującym statutem plany pracy komisji zostały opracowane w 

terminie do 15 stycznia  2015 roku. 

 
 

Pkt  3 Interpelacje i zapytania radnych.     
               

Radny Dariusz Kieliś zgłosił interpelacje pod adresem Burmistrza Ponieca w sprawie 

załatania dziur na Krobskiej Szosie (jadąc od banku w stronę cmentarza) i Dworcowej 

naprzeciwko dworca PKP. Obecnie są one niewielkie, ale z dnia na dzień samochody 

przejeżdżające powiększają je, co w przyszłości spowoduje większe nakłady na ich naprawę. 

 

Radny Dariusz Kieliś zgłosił dwa zapytania do Przewodniczącego Komunalnego Związku 

Gmin Regionu Leszczyńskiego w następujących sprawach: 
 

1) ściągalności opłat za wywożenie śmieci, gdyż w prasie pojawiają się informacje o 

podniesieniu tej kwoty, co budzi coraz większy niepokój wśród mieszkańców Gminy Poniec. 
 

2) procentowego wywiązania się mieszkańców Gminy Poniec z podpisania umów na wywóz 

śmieci. 
 

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński   w odniesieniu  do zapytania radnego  Dariusza 

Kielisia  poinformował, że gmina nasza współpracuje ze spółką  MZO w Trzebani   i 

Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wyjaśnił, że  na posiedzeniu  

przewodniczący Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego   oznajmił, że nie 

będzie podwyżek. Jakość usług świadczonych przez  Związek, do którego należy nasza gmina  

jest bardzo dobra - efekt ekologiczny w naszej gminie jest spełniony. Występuje  różnica 

pomiędzy jakością usług świadczonych przez  Komunalny Związek Gmin  Regionu 

Leszczyńskiego a  Porozumieniem Międzygminnym  w Jarocinie, do którego należy  Gmina 

Piaski i Borek. 
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Pkt 4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 

rok. 

 

Przewodniczący RM Jerzy Kusz  stwierdził, że  radni otrzymali projekt planu pracy do 

którego mogą być zgłaszane propozycje. Poinformował, że Rada Miejska zatwierdza plany 

pracy stałych komisji. Zwrócił się do przewodniczących komisji z prośbą o przedstawienie 

planów pracy komisji opracowanych na posiedzeniach w styczniu bieżącego roku.  

Przewodniczący komisji zaprezentowali plany pracy na 2015 rok opracowane na 

posiedzeniach komisji w styczniu br.: 

 

1.  Komisji  Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich     

     -  przewodniczący   Piotr Jańczak. 

2. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i 

Rolnictwa – przewodniczący Twardy Tadeusz 

3.  Komisji  Rewizyjnej  -  przewodniczący Andrzej Zieliński  

 

Przew. Rady Jerzy Kusz przedstawiając projekt planu pracy Rady poinformował, że 

uwzględnia kilka tematów obligatoryjnych. Dokonał otwarcia dyskusji, zwrócił się o 

zgłaszanie uwag i propozycji do planu pracy na 2015 rok. Radni nie zgłosili uwag do 

przedstawionego projektu planu pracy na bieżący rok i zwrócił się do swego zastępcy o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr III/29/2015 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały  

          budżetowej Gminy Poniec na rok 2015. 
 

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 2015, które przedstawiają się 

następująco w planie dochodów i wydatków. 

Załącznik nr 1  

Zmiany w dochodach 

Dział 801 

Dokonuje się podziału kwoty planowanych dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Poniec  na rozdziały dotyczące dzieci 

uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych. 

Dział 852 

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na 

zadania zlecone o kwotę 8.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych 
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dodatków energetycznych za I kw. 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

na koszty obsługi tego zadania 

Dział 926 

W celu dostosowania do treści podpisanej umowy o dofinansowanie zmienia się § dochodu 

zaplanowanego dofinansowania budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy 750, 754, 801, 851, 852 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w planie 

wydatków dostosowujących budżet do wskazań § 1 pkt 3 lit. k, l i m rozporządzenia. 

Ponadto w dziale 852 dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie zmian planu kwot § 

4040 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa plan wydatków o 

kwotę przyznanej dotacji 8.500,00 zł. zgodnie z jej przeznaczeniem,  a w dziale 801 w 

zakresie działalności przedszkola wydziela się z planu wydatków na energię kwotę                   

5.000,00 zł., która zostaje zaplanowana na wydatki na gaz w stołówce przedszkolnej. 

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

 

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

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

w dniu  27 stycznia   2015 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 13 radnych jednomyślnie   podjęła 

uchwałę nr  III/30 /2015 

w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec  na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów  

            wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec. 

 

   Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił   Sekretarza Gminy o przedstawienie   

   projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Sekretarz Gminy  Marcin Pazdaj  poinformował, że w związku z kończącą się  kadencją 

sołtysów będą przeprowadzane wybory  sołtysów. Zasady wyborów sołtysów i rad sołeckich 

określają Statuty poszczególnych sołectw. Przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Poniec wraz z 

załącznikiem-terminarzem zebrań. Przedstawił projekt uchwały. Zgodnie z harmonogramem,  
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zebrania wyborcze na wsiach  odbywać się będą się w terminie od  15  -  28 marca 2015  

roku. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały, do 

którego radni nie zgłosili uwag. Temat został przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu 

komisji w dniu 27 stycznia br.  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 13 radnych  jednomyślnie   podjęła  

uchwałę nr III/31/2015 

w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych sołectw na terenie gminy 

Poniec.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu  

          Osiedla w mieście Poniec. 

 

           Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie  

projektu uchwały. 
 

Sekretarz Gminy  Marcin Pazdaj omawiając projekt uchwały  poinformował, że  zasady 

wyborów  członków Zarządu Osiedla  w mieście Poniec  określa Statut  Osiedla  i 

regulamin wyborów członków Zarządu Osiedla. Regulamin stanowi załącznik do uchwały 

Termin wyborów ustalono na dzień 1 kwietnia  2015 roku o godz.19
00

 w sali Gminnego 

Centrum Kultury w Poniecu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Temat  był  przeanalizowany na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia  br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego  

zastępcę  o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady  Dariusz Kieliś odczytał  projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska  w obecności 13 radnych   jednomyślnie  podjęła   

uchwałę nr III/32/2015 

w sprawie  zarządzenia wyborów do Zarządu  Osiedla  w mieście Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Poniec 

jest organem prowadzącym. 
 

           Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił  Sekretarza Gminy  o przedstawienie  

projektu uchwały. 
 

Sekretarz Gminy  Marcin Pazdaj omawiając projekt uchwały  poinformował, że  w 

Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 7 z dnia 3 stycznia 2014 roku został opublikowany tekst 

ustawy z dnia  6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. Przyjęty akt prawny stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 

stycznia 2013 roku, w którym Trybunał zakwestionował jako niekonstytucyjne przyjęte 

rozwiązania prawne w zakresie rekrutacji uczniów   i słuchaczy do przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych , nakazując jednocześnie , aby te przepisy zostały określone w akcie 

prawnym o randze ustawy.   Wprowadzona zmiana, z wyjątkiem kilku przepisów weszła w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz uchyliła przepisy Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. z 2004r. nr 26 poz. 232). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 

publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący. Mając powyższe na uwadze podjęcie w/w uchwały jest 

zasadne. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. Temat był  przeanalizowany na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia  br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego  

zastępcę  o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady  Dariusz Kieliś odczytał  projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska  w obecności 13 radnych   jednomyślnie  podjęła   

uchwałę nr III/33/2015 

w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, dla których gmina Poniec jest organem prowadzącym. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 9.  Przyjęcie protokołu z II 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 II 

Sesji Rady Miejskiej.  
 

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu   jednomyślnie przyjęła protokół z II  

Sesji Rady Miejskiej.  

 

 

Pkt 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

          Nie było. 

 

Pkt 11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Ewa Kończak  nawiązując do interpelacji zgłoszonej  przez radnego Dariusz Kielisia 

zwróciła się z zapytaniem czy został opracowany  harmonogram naprawy dziur  powstałych 

w okresie zimowym. We wsi Sarbinowo naprawy wymaga  obniżenie asfaltu obok przejścia 

dla pieszych.  

 

Radna Łucja  Markowska  zwróciła się z pytaniem kiedy zostaną skierowane ścieki 

mieszkańców  wsi Łęka Wielka do  oczyszczalni ścieków w Rokosowie. 
 

Radny Zdzisław Zdęga   zwrócił się z pytaniem   czy będzie dalsza  wycinka drzew  przy 

drodze Łęka Mała – Czarkowo. 

 

Radny Marcin Stróżyński zwrócił się z pytaniem kiedy będzie  ścinka poboczy na zakrętach 

przy drodze Łęka Mała – Maciejewo. 

 

Radny Tadeusz Twardy  poruszył sprawę uporządkowania   dwóch wiatrołomów  leżących  

przy  rowie polskim  w kierunku Rydzyna. 

 

Radny Mariusz Nowak  poruszył kwestie  wycinki   konarów drzew przez wieś Dzięczyna,  

a szczególnie   obok posesji pana Przybylskiego.  Poinformował, że istniejące dziury  na 

drodze przez wieś Dzięczyna stają się coraz większe, a  na zgłoszoną interpelację  na sesji w 

dniu 9 października  2014 roku  nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. 

 

Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Czesław Kołak udzielając wyjaśnień poinformował, że  

na grudniowej sesji  zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o zgłaszanie na piśmie do 

Urzędu Miejskiego drobnych napraw. Poinformował, że małe dziury mogą być naprawiane  

masą  asfaltową na zimno, a większe dziury muszą być  naprawiane masą na gorąco. Naprawy 

będą realizowane po zakończeniu zimy. Na wycinkę drzew musi być zgoda konserwatora 

zabytków 
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  udzielając wyjaśnień  w temacie  podłączenia  wsi 

Łęka  Wielka do oczyszczalni ścieków   w  Rokosowie  poinformował, że w trakcie 

wykonania jest  przyłącze energetycznego  do przepompowni przez spółkę  ENEA. 

 

Pkt 12. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  III  Sesji Rady Miejskiej i  o godz. 16
00

 

dokonał zamknięcia obrad Sesji.     

 

Protokółowała                                                                            Przewodniczący  Rady 

Radomiła Repak                                                                                Jerzy  Kusz 

 

 

 
 

 

 


