
Protokół nr 3/2015 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 16 marca  2015 roku o godz. 930        
w  sali Urzędu Miejskiego w Poniecu. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
  1. Tadeusz   Twardy   Przewodniczący Komisji 
  2. Stanisław   Machowski   Zastępca Przewodniczącego 
  3. Jerzy   Kusz    Członek Komisji 
  4. Łucja   Markowska   Członek Komisji  
  5. Marcin   Stróżyński   Członek Komisji 
  6. Jan   Stachowiak   Inspektor UM 

  7. Jacek   Widyński   Burmistrz Ponieca  

  8. Eugeniusz  Nowak    Zastępca Burmistrza 

  
     
Przewodniczący Komisji Tadeusz Twardy dokonał otwarcia posiedzenia i powitał 
przybyłych członków, a w ich imieniu zaproszonych gości. Poinformował, że tematem 
dzisiejszego posiedzenia jest wysłuchanie informacji o realizacji zadań Spółek Wodnych 
za 2014 rok w Gminie Poniec. Przedstawił porządek obrad: 
 
1. Otwarcie, 
2. Informacja pracownika Urzędu Pana Jana Stachowiaka o realizacji zadań Spółek 
Wodnych za 2014r. w Gminie Poniec, 
3. Dyskusja nad przedstawioną informacją, 
4. Zalecenia i wnioski, 
5. Zakończenie.  
 
Ad. 2. 
Inspektor UM Jan Stachowiak przedstawiając informację o realizacji zadań Spółek 
Wodnych za 2014 rok w Gminie Poniec poinformował, że na terenie Gminy Poniec                   
w 2014 roku działały dwie spółki wodne, Spółka Wodna „Poniec” oraz Spółka Drenarska 
„Bogdanki”.  Obie spółki finansowane są ze składek członkowskich oraz otrzymują 
dotacje z budżetu Gminy. W 2014 roku spółce w Bogdankach udzielono dotacji                         
w wysokości 1 000,00 zł – kwota ta w całości została wykorzystana. Natomiast spółka 
wodna w Poniecu otrzymała dotację w wysokości 29 000,00 zł (kwota wykorzystana 
22 778,99 zł) – niewykorzystaną kwotę zwróciła do budżetu Gminy. Dodał również, że 
dotacja od Gminy nie może wynieś więcej niż 50% kosztów inwestycji. Pozostałą kwotę 
finansuje spółka ze środków własnych. Pan Stachowiak przedstawił najważniejsze 
inwestycje, jakie zostały wykonane: 
Spółka Wodna „Poniec” 
- Teodozewo – odmulenie rowu, przebudowa przepustu 
- Szurkowo – odmulenie rowu, rozbieranie i zakładanie przepustu 
- Poniec – czyszczenie rowu, udrożnienie dren, naprawa przepustu 
- Zawada – odmulenie rowu 
- Żytowiecko – odmulenie rowu, przebudowa przepustów 
- Sarbinowo – odmulenie rowu 
- Dzięczyna – odmulenie rowu 
- Śmiłowo – odmulenie rowu 
- Rów Polski – odmulenie rowu 
Powyższe zadania zostały wykonane: oczyszczenie przepustów za kwotę 2 902,80 zł 
oraz oczyszczenie rowów na długości 16 900 mb, za kwotę 42 655,17 zł. 
Spółka Drenarska „Bogdanki” 



- konserwacja rowu melioracyjnego na długości 550 mb w miejscowości Bogdanki. Plan 
konserwacji rowów w 2014r. został wykonany w 83,33% ze względu na ograniczone 
środki finansowe.  
 
(informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że gmina w ramach współpracy ze spółką 
wywiązuje się bardzo dobrze. Podkreślił wartość takich przedsięwzięć jak melioracja 
oraz odmulanie rowu.  Zwrócił się z zapytaniem do radnego Machowskiego, który jest             
Z-cą Przewodniczącego Zarządu Spółki, jak zadania mają się do potrzeb oraz w jakim 
stopniu są wykonywane. 
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Twardy zwrócił się z zapytaniem jak wygląda 
sytuacja z opłacaniem składek i czy właściciele gospodarstw wielohektarowych nie mają 
problemu z terminowym wpłacaniem składek. 
 
Radny Stanisław Machowski poinformował, że potrzeby są zrealizowane w około 
75%, co jest dobrym wynikiem. Wszystkie planowane zamierzenia zostały wykonane. 
Przedstawił problem za wąskich przepustów oraz przestarzałych drenów. Dodał, że 
koordynacja między firmami wykonującymi prace na poszczególnych odcinkach jest nie 
najlepsza. Prace wykonywane przez firmy powinny być nadzorowane i kontrolowane 
przez osobę odpowiedzialną w wiosce – sołtysa.  Zwrócił też uwagę że nie we 
wszystkich wioskach ściągalność należności wynosi 100%, są też miejscowości, w 
których rolnicy w ogóle nie opłacają składek. Spółki wodne nie są wstanie ściągać 
należności na podstawie egzekucji administracyjnej. Zaznaczył przy tym, że jest coraz 
większa świadomość wśród społeczeństwa i mieszkańcy dostrzegają potrzebę 
zachowania cieków wodnych w dobrym stanie, w szczególności w okresach większych 
opadów i roztopów. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w swojej wypowiedzi uznał reaktywacje spółek 
wodnych za bardzo dobre posunięcie. Dodał, że Gmina nie ma możliwości finansowania 
tego typu inwestycji bez istnienia spółek wodnych. Podkreślił, że wysokość składek i ich 
ściągalność ma duże znaczenie w przypadku otrzymania dotacji. Żeby rowy były 
utrzymane w drożności prace na danym odcinku powinny byś przeprowadzane co 3-4 
lata.   
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zaznaczył, że ściągalność składek musi być bardziej 
egzekwowana. Zalecił, aby zasygnalizować problem i zmobilizować mieszkańców                   
na zebraniach wiejskich. Należy przedstawić korzyści płynące dla wsi z tytułu 
członkostwa w spółkach wodnych.  Wszyscy pozostali radni obecni na spotkaniu 
zgodzili się z opinią Pana Przewodniczącego.  
 
 
Przewodnicząca Komisji  Tadeusz  Twardy w związku z wyczerpaniem  porządku 
posiedzenia  podziękował członkom Komisji i gościom za udział, dokonał zamknięcia 
posiedzenia. 
 
 
 
Protokółował:                                                                                 Przewodniczący Komisji: 
Jakub Naskrętski                                                                                    Tadeusz  Twardy  


