
Protokół nr V/2015 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 24  kwietnia  2015 roku                            
o godz. 14oo – 1530 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki i Rekreacji                     
w Poniecu. 
___________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia V 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  
 Przedstawicieli 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 V Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych                    
o uwagi do porządku obrad  V Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 
 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
 
porządek obrad V 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 2015-2032. 

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

Gminy Poniec na rok 2015. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej                       

w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

7. Wysłuchanie informacji na temat współpracy gminy Poniec z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. 

8. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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10. Sprawy organizacyjne 

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 IV Sesji Rady Miejskiej. 
Informacje zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Informacja została przyjęta bez uwag. 
 
Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.    
Nie zgłoszono  
           
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec 

na lata 2015-2032. Poinformował, że wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie 

WPF na lata 2015-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2015. W związku                                

z koniecznością wykonania dodatkowych robót, został o 1.000.000 zł zwiększony plan 

wydatków na zadanie „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu”, a także 

zostały podpisane kolejne umowy na realizację co spowodowało zmiany w limicie 

wydatków na rok 2015 i w limicie zobowiązań. Ponadto do budżetu zostały 

wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.154.208 zł. 

Skarbnik dodał, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie zmian w WPF                

w zakresie zmiany w planie realizacji przedsięwzięć i w zakresie zmiany w limitach 

realizacji przedsięwzięć.  

 

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  21 kwietnia 2015 roku na którym Skarbnik Gminy udzielił  
radnym  wyczerpujących wyjaśnień  na  zgłoszone  zapytania. 
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Przewodniczący Rady 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 V/39/2015 
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 
2015. 
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 852 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.700 zł 
plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia                            
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z artykułem 18 ust. 1 pkt  9 
oraz ustęp 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 
 
Załącznik nr 2 
Zmiany w wydatkach 
Dział 600 
W związku z wystąpieniem bardziej pilnych wydatków zakresie inwestycji proponuje                   
się odstąpić od zadania inwestycyjnego "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu                     
ul. Janiszewskiej w Poniecu" zaplanowanego wcześniej na kwotę 250.000 zł. W dziale 
tym proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne "Przebudowa odcinka drogi 
gminnej w Rokosowie" o wartości 100.000 zł 
Dział 750 
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych o 25.000 zł                           
z przeznaczeniem na wykonanie strategii rozwoju Gminy Poniec. 
- Proponuje się o 7.000 zł zwiększyć plan wydatków na koszty postępowania sądowego                  
w związku z planowanym wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu                      
w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku VAT. 
- W związku z przewidywanymi dodatkowymi wydatkami na promocję gminy 
proponuje się zwiększyć plan tych wydatków o 12.200 zł. 
- Proponuje się zwiększyć wydatki na działalność pozostałą o kwotę 2.000 zł co ma 
związek z przeprowadzonymi w tym roku wyborami sołtysów i zmianą sołtysów                       
w niektórych sołectwach. 
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- z powodu niedoszacowania wydatków proponuje się o 100 zł  zwiększyć plan 
wydatków na usuwanie śmieci z Urzędu Miejskiego. 
 
Dział 801 
Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne "Wykonanie nowej elewacji                              
na budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu" o wartości 200.000 zł. Zadanie dotyczy 
budynku przy ul. Szkolnej. 
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku 
proponuje się zwiększyć o 23.000 zł plan wydatków remontowych z przeznaczeniem na 
zaadaptowanie sali do zajęć edukacji wczesnoszkolnej w tej placówce. 
Dział 852 
- W związku z ww. zwiększeniem planu dotacji, zwiększa się o kwotę 1.700 zł plan 
wydatków na realizacje zleconego gminie zadania. 
- W związku z otrzymaniem przez Gminę w kwocie 38.500 zł na realizację programu 
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( przyjętej do budżetu uchwałą                  
nr IV/34/2015 z dn. 27 marca) i przeznaczeniem jej na to zadanie w planie wydatków, 
zmniejsza się o kwotę 38.500 zł  plan wydatków środków własnych uprzednio 
zarezerwowanych na to zadanie. 
Dział 854 
Zwiększa się o kwotę 6.795 zł plan wydatków na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                                     
z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji "Zielone Wakacje". Kwota zwiększenia 
została uzyskana z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2014 i jako 
niewykorzystana w roku ubiegłym, zwiększy plan wydatków roku bieżącego. 
Działy 900 
- Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowo -  
kanalizacyjnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu" o wartości 900.000 zł. 
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie 
działalności pozostałej dotyczącej ochrony środowiska o kwotę 35.000 zł                                      
z przeznaczeniem na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gm. Poniec. 
- W związku z przewidywanymi nakładami  proponuje się zwiększyć plan wydatków                        
na usługi remontowe w zakresie oświetlenia ulicznego Gminy o 20.000 zł. 
Dział 926 
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie 
projektowania, proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie "Budowa Hali 
Widowiskowo - Sportowej w Poniecu" o kwotę 1.000.000 zł. 
 
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  21 kwietnia 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. 
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Zastępca  Przewodniczącego Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił   projekt  uchwały             
w przedmiotowej sprawie. 
 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr V/39/2015 
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 zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

 

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 XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego                        

i od nieruchomości w drodze inkasa. 

Poinformował, że zmiana uchwały wynika ze zmiany sołtysów w kilku miejscowościach 

Gminy Poniec. 

 

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  21 kwietnia 2015 roku na którym Inspektor UM Małgorzata 
Boniec udzieliła  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  V/40/2015 
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 

lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego                        

i od nieruchomości w drodze inkasa. 

 

Pkt 7. Wysłuchanie informacji na temat współpracy gminy Poniec z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak przedstawił informację na temat współpracy gminy 

Poniec z organizacjami pozarządowymi w 2014r. 
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Poinformował, że formy współpracy z organizacjami pozarządowymi objęły: 

- zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

- wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju. 

Sfery współpracy objęły: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

- upowszechnianie kultury i sztuki, 

- przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm. 

Ogólna pula środków, jaka została przekazana na zadania wyniosła: 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 51 000,00 

 - w zakresie upowszechniania kultury i sztuki: 5 000,00, 

- w zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm: 

2 000,00. 

Większość wydatków poniesionych przez kluby/stowarzyszenia dotyczyła głównie 

wydatków związanych z transportem na zawody, opłat startowych, opłat sędziowskich, 

badań lekarskich zawodników, a także zakupu nagród, pucharów czy medali. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Przyjęcie protokołu z IV 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 IV Sesji Rady Miejskiej.      

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

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 

Pkt 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Brak odpowiedzi na interpelacje ze Starostwa Powiatowego. 

 

Pkt 10. Sprawy organizacyjne 

 

Słowa podziękowania otrzymał Honorowy Obywatel Gminy Feliks Dudkowiak. Przez                                    

40 lat pełnił funkcję sołtysa w miejscowości Szurkowo. Burmistrz, Przewodniczący Rady 

oraz Sołtysi serdecznie podziękowali za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

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

do pobrania. 

 

Pkt 11. Wolne wnioski i zapytania. 

Brak 
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Pkt 12. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  V  Sesji Rady Miejskiej i  o godz. 1530 
dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 
Protokółował                                                                                   Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                       Jerzy  Kusz 
 
 


