
Protokół nr IV/2015 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 27  marca  2015 roku                            
o godz. 14oo – 1700 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki i Rekreacji                     
w Poniecu. 
___________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia IV Sesji 
Rady Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości: 
 
 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 
 Pracowników Urzędu Miejskiego     
 Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu  Piotra Gorynię   
 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  
        Pożarnej w Gostyniu      Krzysztofa Łoniewskiego 
 Z-cę Starosty Gostyńskiego     Czesława Kołaka 
 Kierownika Posterunku Policji w Poniecu   Roberta Prokopa 
 Kierownika Posterunku Policji w Poniecu na emeryturze Leszka Mochalskiego 
 Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Poniecu     Bolesława Lipowicza 
 Komendanta Gminnego OSP w Poniecu   Jerzego Wendzonkę 
 Honorowego Obywatela Gminy Poniec    Feliksa Dudkowiaka 
 Dyrektorów szkół, kierowników jednostek i zakładów budżetowych 
 Sołtysów  
 Przedstawiciela prasy lokalnej 
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych   decyzji.  Nieobecny był radny Krzysztof Matecki. 
     
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 
obrad  sesji  wraz z zaproszeniami  na IV Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych                    
o uwagi do porządku obrad  IV Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 
 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
 
porządek obrad IV 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. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Poniec, 

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

Poniec na rok 2015, 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Poniec do Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej                   

w Poniecu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec              

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia                               

i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego                 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, 

9. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego                               

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014, 

10. Wysłuchanie sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Poniecu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 

rok, 

11. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Poniecu za 2014 rok, 

12. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Sprawy organizacyjne 

15.  Wolne wnioski i zapytania. 

16.  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 III Sesji Rady Miejskiej. 
Informacje zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 
 
Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.     
               
Radny Mariusz Nowak zgłosił dwie interpelację pod adresem Starosty Gostyńskiego.                                      
Pierwsza w sprawie wycięcia lub przynajmniej przycięcia koron drzew rosnących przy 
drodze powiatowej w miejscowości Dzięczyna. Druga interpelacja z prośbą o dokonanie 
bieżących napraw nawierzchni asfaltowej odcinka drogi powiatowej przebiegającej 
przez miejscowość Dzięczyna.  
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Radny Dariusz Kieliś zgłosił cztery interpelacje w następujących sprawach: 
 
- pierwsza została skierowana do Starosty Gostyńskiego i dotyczyła naprawy dróg 
powiatowych przez firmę powołaną przez Starostwo Powiatowe aniżeli łatanie dziur 
przez firmę wyłonioną w przetargu przez Gminę – mniejsze nakłady finansowe.  
- druga interpelacja została skierowana do Z-cy Starosty w sprawie nieuwzględnienia 
Gminy Poniec w podziale środków finansowych na dodatkowe inwestycje na drogach 
powiatowych, 
- trzecia interpelacja skierowana do Burmistrza Ponieca dotyczyła nieegzekwowania 
prawa odnośnie utrzymania czystości, sprzątania po swoich psach, 
- czwarta interpelacja dotyczyła załatania dziury na drodze pomiędzy Poniecem                          
a Bojanowem i została skierowana do Burmistrza. 
 
Radna Ewa Kończak zgłosiła interpelacje pod adresem Starosty Gostyńskiego z prośbą 
o wyjaśnienie przyczyn prawnych wykoszenia tylko jednej części skarpy przy drodze 
powiatowej Włostki – Sarbinowo. 
 
Pkt 4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Poniec, 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  poinformował, że od poprzedniej sesji zaszły 
zmiany organizacyjne jeśli chodzi o komisariat w Poniecu.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu Piotr Gorynia poinformował,                               
że w związku z odejściem na emeryturę Kierownika Posterunku Policji w Poniecu                     
asp. szt. Leszka Mochalskiego z dniem 24 lutego na wolne stanowisko Kierownika został 
powołany asp. szt. Robert Prokop.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz oraz Burmistrz Ponieca Jacek Widyński 
podziękowali asp. szt. Mochalskiemu za wszystkie lata współpracy, za zaangażowanie 
oraz działanie dla dobra i bezpieczeństwa Gminy jak również życzyli dużo zdrowia                        
i odpoczynku na emeryturze a także zadowolenia z podejmowania wyzwań w życiu 
prywatnym. 
 
asp. szt. Leszek Mochalski podziękował za życzenia, za współpracę oraz życzliwość 
jaką został obdarzony. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński serdecznie powitał nowego Kierownika Komendy 
Miejskiej w Poniecu asp. szt. Roberta Prokopa. W swojej wypowiedzi zaznaczył że Gmina 
Poniec jest gminą nastawioną na bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań aby                  
w budżecie były zabezpieczone środki finansowe na realizacje zadań związanych                            
z poprawą bezpieczeństwa. Wyraził słowa uznania wobec działania policji dzięki której 
przy pomocy monitoringu udaje się wychwycić i złapać wandali.  
 
asp. szt. Robert Prokop podziękował za ciepłe przywitanie i zapewnił, ze dołoży 
wszelkich starań aby współpraca z Gminą układała się jak najlepiej. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przeszedł do porządku obrad i poprosił Komendanta 
Powiatowego Policji w Gostyniu o przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Gminy Poniec. 
 
Komendant Powiatowy Policji Piotr Gorynia na wstępie swojego wystąpienia 
podziękował Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi za bardzo dobrą współpracę                            
w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego,  dodał, że dzięki temu Policja  
w Gostyniu cieszy się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa oraz jest wysoko oceniana 
przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Głównej. 
 
Kierownik Posterunku Policji Robert Prokop przedstawił informację dotyczącą stanu 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Poniec za 2014 rok, która stanowi załącznik do 
protokołu. Kierownik Policji w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na:  
 
1. Przypadki przestępczości kryminalnej – na terenie Gminy Poniec popełniono w 2014 
roku 16 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. 
Porównując z innymi gminami na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w 
Gostyniu najwięcej zdarzeń zanotowano w Gostyniu – 52, Gmina Poniec jest z kolei na 
drugim miejscu. 
W rozbiciu na kategorie przestępstw przedstawia się to następująco: 
- kradzieże    - 2 czyny 
- kradzieże z włamaniem  - 2 czyny 
- rozbój    - 1 czyn 
- uszkodzenie mienia  - 4 czyny 
- uszkodzenie ciała   - 1 czyn 
- przestępstwa narkotykowe - 6 czynów 
 
Na utrzymującą się liczbę przestępstw na terenie gminy Poniec miał wysoki wskaźnik 
odnotowania przestępczości narkotykowej podyktowanej łatwym dostępem do tych 
środków oraz modą na zażywanie narkotyków popularnych. 
 
2. Działania prewencyjne – Policjanci Posterunku Policji w Poniecu w 2014 r. ujawnili 
273 wykroczenia. W omawianym okresie przeprowadzono 92 interwencje, z czego 14 to 
interwencje domowe, w 5 przypadkach interweniowano w miejscach publicznych, 
pozostałe interwencje, to interwencje inne. 
W 2014 r. przeprowadzono 72 spotkania ze społeczeństwem na których omawiano 
zasady bezpiecznej drogi do szkoły, zabezpieczenie mienia przed kradzieżami, 
przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym, zwracania uwagi na osoby podejrzanie 
zachowujące się, a także realizowano programy prewencji kryminalnej. 
 
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – na tut. terenie zanotowano 4 wypadki drogowe 
oraz 36 kolizji. w wyniku wypadków 4 osoby zostały ranne. Najbardziej zagrożona jest 
trasa Leszno – Krobia oraz Gostyń – Poniec. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych 
było nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, niedostosowanie prędkości jazdy 
do warunków panujących na drodze oraz brawura kierujących. 
 
4. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z placówkami oświatowymi, Opieką Społeczną, 
Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Zespołem 
Interdyscyplinarnym. 



 5 

Radna Ewa Kończak stwierdziła, że bardzo zwiększyła się liczba przestępstw 
narkotykowych. Zwróciła się z zapytaniem czy to osoby pełnoletnie dokonywały tych 
przestępstw oraz czy byli to mieszkańcy gminy bądź osoby przyjezdne? 
 
Kierownik Posterunku Policji Robert Prokop udzielając odpowiedzi poinformował, 
że wszyscy sprawcy byli osobami pełnoletnimi, mieszkańcami naszej gminy. Dodał,                 
że problem narkotyków jest duży i zaznaczył, że będzie prowadzona profilaktyka w tym 
kierunku, zakupiono już m.in. testery narkotykowe.  
 
Radny Dariusz Kieliś zasugerował, aby przedstawiać statystykę w przeliczeniu                       
na liczbę mieszkańców, wtedy wyniki byłyby bardziej wiarygodne. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za wnikliwe i szczegółowe udzielenie 
informacji. Następnie zwrócił się z prośbą do Komendanta PSP w Gostyniu Krzysztofa 
Łoniewskiego o przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji pożarowej i miejscowych 
zagrożeń powstałych na terenie Powiatu Gostyńskiego w 2014 r.  
 
Komendant PSP w Gostyniu Krzysztof Łoniewski poinformował że w 2014 roku na 
terenie powiatu gostyńskiego zanotowano 646 zdarzeń z czego 118 pożarów, 487 
miejscowych zagrożeń oraz 41 alarmów fałszywych. Na terenie Miasta i Gminy Poniec 
zanotowano 61 zdarzeń, z czego 12 pożarów, 48 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm 
fałszywy. 
Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Poniecu – 29, Janiszewie 6, Czarkowie 5, Łęce 
Wielkiej – 3.  
Najczęściej powstałe zagrożenia miały miejsce w dziale: 
- uprawy, rolnictwo – 13 
- środki transportu – 8 
- obiekty mieszkalne – 8 
Najczęściej przyczynami pożarów były: 
- NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym – 5 
- Wady urządzeń i instalacji elektrycznych – 2 
- NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym – 1 
We wszystkich akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Poniec brało udział 
ogółem 120 jednostek straży pożarnej w obsadzie 590 strażaków, z czego 34 zastępy 
PSP Gostyń w obsadzie 118 strażaków, 84 jednostki OSP z KSRG (Poniec) w obsadzie 
460 strażaków oraz 2 inne jednostki OSP (Szurkowo) w obsadzie 12 strażaków.  
Na terenie Miasta i Gminy Poniec w 2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Gostyniu przeprowadziła 17 czynności kontrolno – rozpoznawczych 
podstawowych i sprawdzających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ponadto 3 
odbiory nowych obiektów oraz 4 wizje. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant 
wymienił wyposarzenie jednostki OSP KSRG w Gminie Poniec, poinformował, że Gmina 
Poniec otrzymała nową jednostkę gaśniczą przekazaną od Komendy w Gostyniu. Mogło 
się to stać dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Gminy. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za szczegółowe przedstawienie 
informacji o zabezpieczeniu ppoż. i dokonał otwarcia dyskusji w tym temacie. 
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Radny Dariusz Kieliś wyraził zadowolenie z niskiego miejsca w ogólnym zestawieniu 
gmin Powiatu Gostyńskiego pod względem interwencji. Dodał, że jest to też duża zasługa 
Komendanta i Prezesa  Gminnego OSP, którzy podejmują działania, że świadomość 
mieszkańców wzrasta. Radny stwierdził, że na terenie powiatu występuje duża ilość 
alarmów fałszywych, wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 
 
Komendant PSP w Gostyniu Krzysztof Łoniewski udzielając informacji 
poinformował, że jest to związane z monitoringiem pożarowym, czyli urządzeniami 
montowanymi w zakładach pracy i instytucjach użyteczności publicznej. Ich zadaniem 
jest automatyczne wykrywanie pożaru lub zdarzenia. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia sygnał automatycznie jest przesyłany do jednostki w Gostyniu. W każdym 
przypadku po odebraniu informacji jednostka musi zareagować. System nieraz błędnie 
interpretuje zagrożenia, np. myląc parę wodną z dymem. Takie sytuacje powodują 
wzrost liczebności alarmów fałszywych. Niemniej jednak Komendant zachęcił do 
instalacji w budynkach tego typu urządzeń. 
 
Radny Andrzej Zieliński zwrócił się z zapytaniem jaki jest koszt instalacji systemu 
monitoringu pożarowego na jeden obiekt. 
 
Komendant PSP w Gostyniu Krzysztof Łoniewski w odpowiedzi poinformował,                   
że wszystko zależy od wielkości obiektu, ale jest to koszt około 100 000 zł. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował Komendantowi, za przybycie                             
i przedstawienie informacji. Poinformował, że bezpieczeństwo pożarowe jest przypisane 
Gminie, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie jednostek przeciwpożarowych                                 
i o finansowanie jednostek. Podkreślił też wysoki poziom wyszkolenia druhów 
ochotników jednostki w Poniecu. Wyraził zadowolenie z dobrych relacji na linii Gmina 
Poniec – Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu oraz podziękował za działalność 
prewencyjną ale w szczególności interwencyjną. 
 
Radni Rady Miejskiej w rozmowie z Panem Zastępcą Starosty Powiatu Gostyńskiego 
Czesławem Kołakiem poruszyli następujące tematy: 
 
Radny Mariusz Nowak poinformował o złym stanie drogi, poboczy oraz chodników                
w Dzięczynie, przedstawił zdjęcia. 
 
Zastępca Starosty Czesław Kołak w odpowiedzi poinformował, że remonty na drogach 
całego powiatu w tym w Dzięczynie rozpoczną się od 1 kwietnia, pogoda zrobi się 
cieplejsza i prace będą mogły być wykonywane efektywniej.  
Zarówno droga jak i kanalizacja w Dzięczynie są proponowane do naprawy. Na dzień 
dzisiejszy będzie ta droga remontowana, aby była przejezdna i bezpieczna. Całkowita 
naprawa drogi jest dużą inwestycja i będzie realizowana z samorządami Ponieca i Krobi. 
Pan Kołak stwierdził, że przejeżdża tą drogą codziennie i jej stan nie jest jeszcze 
najgorszy. 
Pan Zastępca Starosty udzielił odpowiedzi na zgłoszoną wcześniej na dzisiejszej sesji 
interpelację Radnej Kończak. Poinformował, że pas zieleni, jaki nie został wycięty 
wzdłuż drogi do Sarbinowa, został zachowany ze względów bezpieczeństwa, aby 
ograniczyć ruch zwierzyny leśnej oraz aby w okresie zimowym zabezpieczał drogę 
przed nadmiernymi skutkami zamieci śnieżnych. 
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W odpowiedzi na interpelację Radnego Kielisia Pan Kołak poinformował, że fundusze, 
jakie zostały przekazane Gminie przez Powiat mają zaspokoić potrzebę remontów 
chodników oraz dróg powiatowych a także utrzymaniu w czystości pasa drogowego na 
terenie Gminy. Są to środki przekazane za porozumieniem podpisanym między Gminą              
a Starostwem jeszcze przez poprzedniego Burmistrza.   
Do naprawy dróg w drodze przetargu zostały wyłonione trzy firmy, które złożyły 
najniższą ofertę. Firmy te będą prowadzić remonty na drogach powiatowych niezależnie 
od podpisanego porozumienia – finansowane będą ze środków Starostwa. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził niezadowolenie i zawiedzenie                                 
z  powody niełatwej współpracy ze starostwem. Oświadczył, że przekazywanie 
dodatkowych środków na monitorowanie stanu dróg powiatowych przez pracowników 
Urzędu Miejskiego jest bezzasadne. Gmina jest otwarta na współpracę ze Starostwem 
ale nie na takich rygorystycznych zasadach, jakie proponuje Powiat. Burmistrz 
stwierdził, że kwota 27 600 zł jest niewystarczająca na łatanie dziur i utrzymanie                    
w dobrym stanie, w czystości poboczy, chodników i kanalizacji.  
Zwrócił się z zapytaniem, na jakich zasadach ma przebiegać współpraca                                        
w zakresie całkowitego remontu drogi w Dzięczynie.  Zaproponował aby Powiat 
sporządził dokumentacje przebudowy drogi, natomiast Gmina sporządzi dokumentacje 
kanalizacji sanitarnej. Całość będzie podstawą do otrzymania środków unijnych                      
na przeprowadzenie całej inwestycji.  
 
Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem czy powstał już, po przeprowadzonym 
przetargu na wykonawcę harmonogram łatania dziur  na ciepło. Radna Kończak dodała, 
że na tracie Sarbinowo – Karzec są duże ubytki w jezdni.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że wszystkie pytania, jakie padły pod 
adresem Zastępcy Starosty dotyczące infrastruktury drogowej wyrażają troskę i obawy 
wynikające z doświadczenia z współpracy z Powiatem z lat poprzednich. Stwierdził,                             
że Powiat nie ma do końca określonej wspólnej polityki odnośnie opanowania 
infrastruktury drogowej.  
 
 Zastępca Starosty Czesław Kołak stwierdził, że były kierowane prośby do sołtysów             
o współpracę. Proszeni byli o przesłanie informacji na temat stanu dróg i całej 
infrastruktury drogowej. Celem tego był szybszy przepływ informacji i możliwość 
szybszej naprawy infrastruktury. Jednak nie wszyscy sołtysi podjęli się tego zadania. 
Były prowadzone rozmowy na temat ewentualnej naprawy drogi w Rokosowie, środki 
na ten cel są odłożone. Remont Drogi w Dzięczynie jest inwestycją realną do 
przeprowadzenia za dwa lata. 
 
Burmistrz Jacek Widyński zaproponował sołtysom, aby przesłali Panu Kołakowi 
wszystkie potrzeby dotyczące remontów dróg powiatowych, rowów w celu późniejszego 
rozliczenia wykonania danych prac. Burmistrz stwierdził, że naprawa drogi do 
Rokosowa nie wymaga pilnej potrzeby, jest w miarę bezpieczna i nie jest w tak złym 
stanie, jak droga w Dzięczynie.  
 
Radna Łucja Markowska poprosiła, aby zadbać o krzyżówkę w Łęce Wielkiej, jest ona 
bardzo niebezpieczna i często dochodzi na niej do wypadków. Poprosiła aby pobocza 
były wykaszane w celu lepszej widoczności. 



 8 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz oznajmił, że Gmina nie otrzymuje od Powiaty 
oczywistych informacji na temat przeprowadzanych remontów i inwestycji na drogach. 
Stąd rozgoryczenie radnych i mieszkańców. 
 
 
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 600 

Na podstawie zawiadomienia Starosty Powiatowego w Gostyniu zwiększa się plan dotacji  z 

tytułu realizacji porozumienia o wykonywaniu zadań bieżących na drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Poniec o kwotę 1.200 zł. 

Dział 751 

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego tworzy się plan dotacji celowej 

na zadania zlecone na kwotę 11.133 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów 

Prezydenta RP. 

Dział 758 

Na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji wynikających z ustawy 

budżetowej na rok 2015 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

98.113 zł. 

Dział 852 

 - Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

1)  zwiększa się o kwotę 38.500 zł. plan dotacji celowej na zadanie własne przeznaczonej na 

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

2) zwiększa się o kwotę 1038 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej 

na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

3) dokonuje sie przeniesienia między rozdziałami 85212 i 85213 kwoty 6.460 stanowiącej 

dotację  celowa na zadanie zlecone 

4) zwiększą się o kwotę 3.502 zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone z 

przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 

oraz wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014. 

 Dział 854 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje sie plan dotacji 

celowej na zadania własne w kwocie 27.470 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe 

na drogach powiatowych o kwotę 1.200 zł. 

Dział 700 
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W związku z potrzeba zakupu inwestycyjnego gruntu (zapłata różnicy przy zamianie 

gruntów) tworzy w rozdziale 70005 plan wydatku inwestycyjnego w kwocie 1.000 zł. 

zmniejszając w tym celu o 1.000 zł. plan wydatków na zakupu usług pozostałych w tym 

rozdziale. 

Dział 750 

W celu zabezpieczenia środków na wypełnienie obowiązku okresowego zatrudnienia 

stażystów odbywających staż w Urzędzie Miejskim na podstawie umowy z Urzędem Pracy 

po zakończeniu okresu stażu, proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe o 12.000 zł. 

Dział 751 

W związku z utworzeniem planu dotacji tworzy sie plan wydatków na przeprowadzenie 

wyborów Prezydenta RP na ogólna kwotę 11.133 zł. 

Dział 754 

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

rzeczowej dla tej Jednostki o 1.500 zł. jednocześnie zmieniając przeznaczenie zaplanowanej 

wcześniej kwoty z zakupów materiałów i wyposażenia na zakup usług. 

Dział 801 

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 1 lit.h  rozporządzenia poprzez 

wydzielenie w planach jednostek oświatowych wydatków, które dotyczą nowo 

wprowadzonych rozdziałów. 

Ponadto na wniosek kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu proponuje się 

wprowadzić zmiany w wydatkach jednostki nie powodujące zmian w planie wydatków 

ogółem w celu przeprowadzenia przeszkolenia opiekunek dowozów szkolnych wraz z 

dojazdem na szkolenie. 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa sie plan wydatków Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 38.500 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania".  

- o kwotę 1038 zł na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

- o kwotę 3502 zł na wydatki związane z obsługa wpłaty dodatku  (102 zł.) i na spłatę 

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 oraz wypłatę dodatku do 

świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014 (3.400 zł.) 

Ponadto na wniosek Kierownika OPS  proponuje sie dokonać zmian w wydatkach jednostki 

bez zmiany ogólnej kwoty  wydatków w celu zabezpieczenia realizacji Jej zadań bieżących. 

Dział 854 

W związku z przyjęciem planu dotacji przyjmuje sie plan wydatków w kwocie 27.470 zł. 

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

Działy 921 i 926 

W celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego zmienia się plan dotacji na te zadania poprzez przeniesienie 

6.000 zł. z działań w zakresie kultury fizycznej na działania w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 
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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  24 marca 2015 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  
radnym  wyczerpujących wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 
 
Przewodniczący Rady 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 IV/34/2015 
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 
2015. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Z-cę Burmistrza o przedstawienie 
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały wraz                              

z uzasadnieniem w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

Zgodnie z treścią art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 856, ze zmianami) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 
dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Program, którego projekt przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta, ) do dnia 1 
lutego, obejmuje zgodnie z art.11a ust.2 ustawy o następujące obligatoryjne działania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 

Projekt programu Burmistrz przekazał do zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt. 1-
3 ustawy o ochronie zwierząt:   

1. Powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

http://lex.pl/serwis/du/2003/1002.htm
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2. Gostyńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Noe”; 
3. Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Wobec powyższego niniejszą uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną. 
 

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  24 marca 2015 roku na którym Inspektor UM Jan 
Stachowiak udzielił  radnym  wyczerpujących wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 
 
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego 
zastępcę Panią Anetę Wrotyńską  o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca  Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska   przedstawiła   projekt  
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr  IV/35/2015 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Poniec               

do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. 

    

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz przedstawił projekt uchwały wraz                                    

z uzasadnieniem w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Poniec do Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego. 

Gmina Poniec jest członkiem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego. 

        Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia: ,, Członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia, posiadają, w Walnym Zgromadzeniu Członków po trzech 

przedstawicieli – w tym starostę lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz osobę 

wskazaną przez starostę, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta oraz jedną osobę 

delegowaną przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego”. 

Gminę Poniec w Stowarzyszeniu reprezentują: 

-Jacek Widyński – Burmistrz Ponieca 

-Daniel Zborowski – osoba wskazana przez Burmistrza 

Jako trzecią osobę reprezentującą Gminę Poniec Przewodniczący zaproponował radnego 

Rady Miejskiej w Poniecu Jańczak Piotra. 



 12 

 

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

Przewodniczący Rady 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 przy jednym głosie wstrzymującym 
Radnego Piotra Jańczaka podjęła 
uchwałę nr IV/36/2015 
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Poniec do Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady 
Miejskiej w Poniecu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy 
Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi                               
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 

Sekretarz Gminy  Marcin Pazdaj  przedstawił projekt uchwały wraz                                             

z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej                            

w Poniecu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec                   

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 

działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego                  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków 

wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 

terytorialnego. 

W związku z „reaktywacją” na terenie Gminy Poniec Związku Harcerstwa Polskiego – 

Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Leszno z siedzibą w Żytowiecku, dokonuje się zmiany 

powyższej uchwały w celu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej                               

i kulturowej na terenie gminy Poniec. 
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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  24 marca 2015 roku na którym Inspektor UM Piotr 
Kaźmierczak udzielił  radnym  wyczerpujących wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 
 
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego 
zastępcę Panią Anetę Wrotyńską  o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca  Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska   przedstawiła   projekt  
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr  IV/37/2015 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 

listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 

działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia                        

i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Pkt 9. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego                

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Z-cę Burmistrza o przedstawienie 

sprawozdania w przedmiotowej sprawie. 

 

Zastępca Burmistrza  Eugeniusz Nowak  przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2014. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Wysłuchanie sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Poniecu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                    

za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Podinspektora UM o przedstawienie 

sprawozdania w przedmiotowej sprawie. 

 

Podinspektor UM Jakub Naskrętski przedstawił sprawozdania Pełnomocnika 

Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniecu z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 11. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Poniecu za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Członka GKRPA o przedstawienie 

sprawozdania w przedmiotowej sprawie. 

 

Członek GKRPA Hanna Konieczna przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniecu za 2014 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji radny Andrzej Zieliński zwrócił się z zapytaniem co się dzieje z osobami, 

które się nie zgłosiły na badanie, czy osoby skierowane na badanie podjęły dalsze 

leczenie. 

 

Członek GKRPA Hanna Konieczna odpowiadając udzieliła informacji, że wnioski na 

leczenie kierowane są na prośbę rodzin oraz różnych instytucji, Komendy Powiatowej 

Policji lub Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomimo, że osoby skierowane, nie przyjmą 

zaproszenia na badanie, są one kierowane na leczenie w przedmiocie uzależnienia. 

Procedura jest uruchamiana,  a dalsze leczenie zależy od wyników badań. Dana sprawa 

nie jest zamykana w danym roku. Działania GKRPA zależą od wyniku badania osoby 

uzależnionej. Jeżeli z przeprowadzonego badania wynika, że osoba jest uzależniona                   

i wymaga leczenia wtedy wniosek jest wysyłany do sądu.  

 

Pkt 12. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z paragrafem 38 Statutu 

Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z III Sesji Rady Miejskiej. 

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

Miejskiej. 

 

Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że punkt został już wyczerpany na 

dzisiejszej sesji. 

  

Radny Dariusz Kieliś poinformował, że na poprzedniej sesji złożył interpelację do 

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, chciał podziękować, że otrzymał 

wyczerpującą odpowiedź. 

 

Pkt 14. Sprawy organizacyjne 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku. Dokumenty są dostępne do 

pobrania. 

 

Pkt 15. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Stanisław Machowski odniósł się do słów Pana Zastępcy Starosty, 

poinformował, że co roku od czterech lat zwraca się z pismem do Powiatu odnośnie 

przeprowadzenia prac porządkowych, wycinki krzewów i remontów na drogach 

powiatowych oraz naprawy przepustów. Odcinek drogi Żytowiecko – Chumiętki. Okres 

wykonania prac jest bardzo długi. Na naprawę przepustu trzeba było czekać 3 lata.  

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Ponieca, na jakim etapie 

są prace na farmie wiatrowej w obrębie wsi Szurkowo i Sarbinowo. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że prowadzona jest sieć 

energetyczna i informatyczna – związane z późniejszym odprowadzeniem prądu                         

i monitorowaniem funkcjonowania wiatraków. W następnym okresie będą dostarczane 

elementy konstrukcyjne wiatraków. Burmistrz dodał, że do końca roku będą oddane 

wiatraki do użytku w raz z pozwoleniami na rozruch. Będzie to pozytywna sytuacja dla 

budżetu Gminy – podatek od nieruchomości.  

 

Radny Mariusz Nowak zwrócił się z prośbą o utwardzenie i uzupełnienie dziury przy 

pierwszym przystanku w Dzięczynie. Obecnie jest to niebezpieczna sytuacja i utrudnia 

uczniom jadącym do szkoły wsiadanie i wysiadanie z autobusu. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że problem przystanku był 

poruszany na zebraniu wiejskim. Po zakończeniu wyborów sołeckich wnioski i prośby 

ze wszystkich wiosek potrzeby i prośby zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości 

zrealizowane.  

 

Radna Aneta Wrotyńska zwróciła się z zapytaniem czy w związku z powstaniem 

utwardzonego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Rowu Polskiego w Parku Miejskim w 

Poniecu jest możliwość zabezpieczenia rowu.  

 

Burmistrz Jacek Widyński poinformował, że w przyszłości jest taka możliwość, 

wszystko zależy od środków finansowych. Dodał jednak, że elementy ogrodzenia nie 

mogą być stałą konstrukcją. W każdej chwili musi być dostęp do rowu. 

 

Radny Tadeusz Twardy zwrócił się z zapytaniem czy będzie czyszczone osiedle za 

pomocą oczyszczarki. 
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że sprzątane będzie całe miasto, 

osiedle a w przyszłości również wioski. Dodał jednak, że będzie to sprzątanie 

jednorazowe, związane z sypaniem piasku podczas zimy. Odpowiedzialny za utrzymanie 

czystości przed posesją jest jej właściciel. 

 

Pkt 16. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  IV  Sesji Rady Miejskiej i  o godz. 1700 
dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 
Protokółował                                                                                   Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                       Jerzy  Kusz 
 
 
 
 
 
 
 


