
 

Protokół nr VII/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 30 czerwca  2015 roku                            

o godz. 14oo – 1720 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki i Rekreacji                     

w Poniecu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia VII 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 

 Dyrektorów szkół 

 Sołtysów  

 Kierownika Posterunku Policji    Roberta Prokopa 

 Komendanta OSP Poniec     Jerzego Wendzonkę 

 Członka WIR       Krzysztofa Wachowiaka 

 Prezesa „Perkoz”      

 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 VII Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych                    

o uwagi do porządku obrad  VII Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 

 

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 

punktu: 

 - „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                               

nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032”. Numeracja następnych punktów zmieni 

się o +1. 

Punkt o treści: 

- „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR IX/62/2011 Rady Miejskiej                   

w Poniecu z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 

Karty Nauczyciela i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.” 

zmienia się na punkt: 

- „Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych                    

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Poniec.” 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu w pozycji nr 6 

(pozostała numeracja zmienia się o +1) oraz zmianę treści punktu 8.  

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad VII 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2014, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca                

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                   

nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032, 

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

Gminy Poniec na rok 2015, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych                    

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poniec.  

9. Wysłuchanie informacji na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

10. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej, 
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11.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

12.  Wolne wnioski i zapytania, 

13.  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 VI 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2014, 

 

Przewodniczący  Rady  Jerzy Kusz   stwierdził, że dzisiejsza sesja ma charakter 

szczególny, ponieważ ocenia sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2014 rok                  

i  udziela z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi  Ponieca. 

Podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium musi być poprzedzone uchwałą 

zatwierdzającą sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy.  Debata będzie przedstawiać się następująco : 

 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz 

informacji za 2014 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy, 

 wniosek Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2014 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Poniecu                   

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

 dyskusja, 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania, 
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 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu Gminy Poniec za rok 2014, poinformował, że budżet Gminy Poniec na 2014 r. 

został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 9 grudnia 2013 r. uchwałą   

nr XXXV/273/2013. 

Planowane dochody na rok 2014 określono w uchwale budżetowej w kwocie 

20.265.642 zł. Do końca 2014 r. zrealizowano dochody w kwocie 23.319.696,50 zł                     

tj. 105,26% zakładanych dochodów.  Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2014               

w uchwale budżetowej określono w kwocie 30.147.267 zł. Do końca roku 2014 

zrealizowano wydatki w kwocie 29.615.540,33 zł, czyli został wykonany w 96,44%. 

Wszystkie prace, zadania, inwestycje nałożone w budżecie przez Radę Miejską                         

w Poniecu zostały zrealizowane, wykonane w 100%. 

Wystąpienie Burmistrza Ponieca uzupełnił pokaz multimedialny. Przedstawiono 

wykonanie największych inwestycji w Gminie, prace remontowe przeprowadzone                   

na świetlicach oraz drogi i chodniki powstałe w 2014 roku. 

Wystąpienie Burmistrza Ponieca stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił swojego zastępcę o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy                         

za 2014 rok. 

 

Zastępcaca Przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił Uchwałę                                              

Nr SO-0954/13/12/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w  Poznaniu  z dnia  7 kwietnia   2015  roku w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu                  

z wykonania budżetu gminy  za 2014 rok, która  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2014 rok 

było szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, która wyraziła  

opinię o sprawozdaniu i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Ponieca. 

 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Andrzej Zieliński  poinformował, że  Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej w Poniecu na swych posiedzeniach w dniach 10, 15, 27 

kwietnia oraz 6 maja br. przeanalizowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Poniec za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Poniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.  Przeanalizowała  również opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy Poniec. Rozpatrzyła  sprawozdanie finansowe Gminy Poniec za rok ubiegły 

porównując stany kont syntetycznych z ewidencji księgowej budżetu z pozycjami 

wskazanymi w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie 
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stwierdzając niezgodności w badanym zakresie.  Komisja  w trakcie pracy nie dopatrzyła 

się żadnych uchybień i wnioskuje o zatwierdzenie rozpatrzonych sprawozdań. 

Szczegółowe omówienie prac Komisji zawarte zostało w jej wniosku skierowanym                   

w dniu  6 maja br. do przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu, który stanowi 

załącznik do protokołu 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zgodnie z przyjętym harmonogramem  dokonał  

otwarcia dyskusji nad  sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za 2014 rok.  

 

Zastępca Przewodniczącego Dariusz Kieliś stwierdził, że 2014 rok, był rokiem 

ciężkim pod względem realizacji budżetu. Były prowadzone duże inwestycje, 

zakończono adaptację budynków poszpitalnych na Przedszkole Samorządowe                      

w Poniecu, a także rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej. Zrealizowano 

również inwestycję – budowa kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej. Cieszy również 

budowa farmy wiatrowej na terenie Gminy co spowoduje dodatkowe przychody dla 

gminy z tyt. dzierżawy gruntów. Pochwalił Burmistrza oraz organ wykonawczy za pracę 

jaką włożyli w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki temu Gmina mogła się 

podjąć realizacji tak dużych inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz wskazał na merytoryczną i drobiazgową ocenę 

wniosku przez Komisję Rewizyjna, podziękował Przewodniczącemu i członkom Komisji 

za wkład pracy przy sporządzeniu wniosku. Podziękował za rzetelne przygotowanie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca. Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej jest dowodem prawidłowo 

sporządzonego wniosku a więc należytego rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok.  

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski ustosunkował się do uwag zawartych w opinii 

składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i zwrócił się z prośbą 

do swego zastępcy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia                            

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy 

Poniec za rok 2014. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Aneta Wrotyńska odczytała stosowny 
projekt uchwały. 
 
Rada Miejska  w obecności 14 radnych w głosowaniu  jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr VII/56/2015 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego                                       
i sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Poniec za rok 2014. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  

Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że dnia 8 maja br. przekazał wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu 

wydania opinii.  

Przedstawił procedurę obowiązującą przy udzielaniu absolutorium Burmistrzowi 

Ponieca. Debata w tym punkcie będzie uwzględniać następujące kwestie: 

 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2014 rok wraz                                      

z wypracowanym wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium z tego tytułu, 

 opinia składu orzekającego RIO o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                       

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu, 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania, 

 dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania  budżetu, 

 głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy  Kusz w związku ze szczegółowym przedstawieniem 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy  i odczytaniem Uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu  w sprawie wyrażenia opinii                                  

o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy  za 2014 rok zaproponował  wystąpienie 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przedstawienie  wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2014 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Andrzej Zieliński przedstawił Wysokiej Radzie     

wniosek   Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Poniec za 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że wniosek  został podpisany przez czterech członków, jeden członek był 

nieobecny – usprawiedliwiony. 

 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał  treść Uchwały 

Nr S0-0955/20/12/Ln/2015 z dnia 18 maja 2015 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie absolutorium dla  Burmistrza 

Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014. 
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W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 

Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich Piotr Jańczak, 

poinformował, że Komisja  na swym posiedzeniu w dniu 26 maja  2015 roku  zapoznała 

się ze sprawozdaniem z wykonania  planu dochodów i wydatków za 2014 rok. 

W dyskusji nad  sprawozdaniem członkowie  komisji  poruszyli sprawy  takie jak: 

1. Wysokość zadłużenia gminy. 

2. Dotację udzieloną na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej. 

3. Dochody związane z gospodarką mieszkaniową. 

4. Wydatki związane z oświatą w Gminie Poniec. 

5. Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu. 

Poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu i wysłuchaniu 

wyjaśnień  pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poniec 

za 2014 rok i udzielenie z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Tadeusz Twardy poinformował,                                       

że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu              

i Rolnictwa na swym posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku zapoznała się ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2014 rok. Dyskusja nad 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok skupiała się wokół następujących 

spraw: 

1. Analiza wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 

2. Dotacje udzielone ZGKiM w Poniecu na zakupy inwestycyjne, 

3. Zwrot od ZGKiM podatku od nieruchomości oraz tyt. zużycia energii i wody na rzecz 

Gminy Poniec, 

4. Ilości zmian w prowadzanych do budżetu Gminy w trakcie roku kalendarzowego. 

5. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Poniecu,  

6. Świadczenia usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, że zadania uwzględnione w budżecie Gminy               

na rok 2014 zostały zrealizowane. 

Komisja z satysfakcją ustosunkowała się do wykonania prac związanych: 

- z przebudową dróg tj. odcinka nawierzchni drogi powiatowej w Dzięczynie oraz                         

ul. Kościuszki w Poniecu. 

- przebudową chodników w Bączylesie, odcinka chodnika w Zawadzie, w Sarbinowie 

oraz w Poniecu na ul. Krobskiej, 

- przebudową odcinka nawierzchni drogi gminnej w Janiszewie. 

komisja również pozytywnie ustosunkowała się do wykonanych remontów                                

w poszczególnych świetlicach wiejskich. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Twardy poinformował, że po przedyskutowaniu                      

i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Ponieca i Skarbnika Gminy dotyczących trudności 

realizacji zadań Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie budżetu Gminy Poniec 

za 2014 rok. 

W przeprowadzonym głosowaniu „za”  pozytywną opinią było 5 członków komisji. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że wykonanie budżetu 2014 roku jest 

prawidłowe dowodem czego jest opinia RIO i stanowiska Komisji stałych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za skierowane w ramach dyskusji 

uwagi i wnioski ze strony radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu                   

za 2014 rok. 

Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś  odczytał  projekt uchwały                          

w sprawie   

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 

Rada Miejska w obecności  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VII/57/2015 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi Ponieca 

stwierdzając, że wykonanie budżetu jest to wspólna praca burmistrza, radnych, 

sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników zakładów i jednostek budżetowych. Jednak 

moderatorem prac przy realizacji budżetu jest Burmistrz Ponieca.  

  

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził serdeczne  podziękowanie  radnym za 

jednomyślne udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Był to 

kolejny rok naszej współpracy, w której z roku na rok wzrasta poziom realizacji zadań. 

Wykonanie budżetu jest wspólnym przedsięwzięciem - sukcesem. Dzięki wspólnemu 

zaangażowaniu  udało się wiele zrobić dla społeczności lokalnej. Samorząd Gminny 

bardzo się udał w drodze ustawy. Jest instytucją otwartą na potrzeby mieszkańców.  

Burmistrz wyraził również radość z rozwoju stowarzyszeń i organizacji działających               

na terenie gminy. Jednogłośne otrzymanie absolutorium bardzo cieszy. Jest to zasługa 

osób na wszystkich strzeblach, którzy chcą działaś i współpracować.  

Burmistrz Ponieca słowa podziękowania skierował do Prezydium Rady Miejskiej;                  

dla przewodniczących, członków poszczególnych Komisji działających przy Radzie;               

dla kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych; dla sołtysów; skarbnika gminy, 

który skrupulatnie pilnuje wydatkowania środków oraz sekretarza i swego zastępcy 

oraz dla wszystkich działających na rzecz samorządu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                 

nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2015-2032, 
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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 Rady Miejskiej w Poniecu nr II/11/2014             
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poniec na lata 2015-2032. 
Zmiany mają na celu ujednolicenie WPF na lata 2015-2032 z budżetem gminy                            
w zakresie roku 2015 po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza                        
nr 33/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, nr 38/2015 z dnia 5 maja 2015 roku, 
42/2015 z dnia 20 maja 2015 roku i uchwałą nr VI/41/2015 z dnia 12 czerwca 2015 
roku. W zakresie przedsięwzięć, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych 
robót, został o 220.000 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 105.000 zł w związku z czym łączna kwota wprowadzonych wolnych środków 
wynosi 2.259.208 zł. 
 
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 26 czerwca 2015 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym 
wyczerpujących wyjaśnień na zgłoszone zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
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 w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VII/58/2015 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr II/11/2014 z dnia 22 

grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2015-2032. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Poniec na rok 2015. 
 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz                                      
z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Poniec na rok 2015. 
Zmiany w dochodach 
Dział 750 
Proponuje się zwiększyć o 37.399 zł wpływy z różnych dochodów co ma związek                      
z większymi niż planowano uprzednio dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u. 
Dział 754 
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W związku z uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego o udzieleniu Gminie  dofinansowania 
na doposażenie samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu zwiększa 
się plan dochodów o 5.000 zł. 
Dział 756 
Zwiększa się dochody podatkowe  z podatku od nieruchomości o 28.500 zł z tytułu 
podatku od odcinka kanalizacji w Łęce Wielkiej, który Gmina zapłaci sama sobie. 
Dział 852 
W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększą się plan dotacji 
celowych na zadania własne o kwotę 14.700 zł, która została przyznana Gminie na 
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania 
gminy w zakresie dożywiania -  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
 
Zmiany w wydatkach 
Dział 700 
Zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 28.500 zł w związku 
z uwzględnieniem podatku od odcinka kanalizacji w Łęce Wielkiej. 
Dział 710 
Proponuje się zwiększyć o 5.000 zł plan wydatków przeznaczonych na usługi                            
w zakresie zagospodarowania przestrzennego co spowodowane jest złożeniem bardzo 
dużej ilości wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Do dnia dzisiejszego złożono 
już 53 wnioski gdy w całym roku 2014 było ich 69. 
Dział 750 
Proponuje się dokonać zmian w rozdziale "Urzędy gmin" poprzez przeniesienia w planie 
wydatków zmniejszające pozycje na których stwierdzono oszczędności i uzupełniając 
niedoszacowane. 
Dział 754 
Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego o udzieleniu Gminie  dofinansowania 
na doposażenie samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu 
wprowadza się do planu wydatków dotację inwestycyjną dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Poniecu w kwocie 5.000 zł. 
Dział 801 
 - W związku z przygotowaniem do realizacji zadania "Wykonanie nowej elewacji na 
budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu" i stwierdzeniem konieczności dodatkowych 
nakładów proponuje się zwiększyć plan wydatków na to zadanie o 10.000 zł. 
- Proponuje się wydzielić kwotę 23.000 zł z wydatków inwestycyjnych  na modernizację 
byłego przedszkola na potrzeby Szkoły Podstawowej w Poniecu na przewidywane 
zakupy inwestycyjne związane z tym zadaniem. 
Dział 852 
Zwiększa się plan wydatków na dożywianie o 14.700 zł. w związku z przyznaną Gminie 
dotacją celową w tym zakresie. 
Dział 900 
W związku z istniejącą jeszcze możliwością zmniejszenia planu wydatków na zadanie 
inwestycyjne  "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Akacjowej i Lipowej                            
w Poniecu" proponuje się zmniejszyć go o 85.000 zł. 
Dział 926 
W związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych  przy realizacji 
inwestycji "Budowa hali Widowiskowo - Sportowej w Poniecu" proponuje się zwiększyć 
plan nakładów na to zadanie o 220.000 zł. 
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Na wnioski sołtysów sołectw Janiszewo, Łęka Wielka, Rokosowo, Grodzisko i Bogdanki 
w działach 900 i 921 proponuje się dokonać zmian planu wydatków dostosowujących 
wydatki w ramach Funduszy Sołeckich do aktualnie zgłaszanych potrzeb mieszkańców.  
 
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów                               
i wydatków. 
  
Gospodarka pozabudżetowa 
Na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu 
proponuje się dokonać zmian w strukturze wydatków inwestycyjnych jak niżej: 
 odstąpić od zakupu inwestycyjnego szafy automatyki zaplanowanego na 40.000 zł,                  
a w ramach tej kwoty zaplanować: 
- zakup inwestycyjny sprężarki na wyposażenie stacji uzdatniania wody w kwocie                
9.000 zł.  
oraz wydatki inwestycyjne: 
- modernizację orurowania w dwóch przepompowniach ścieków na ul. Szkolnej                            
i Harcerskiej w kwocie 20.000 zł. 
- modernizację przyczepy do wywozu osadów w oczyszczalni ścieków w kwocie                
11.000 zł. 
 

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 26 czerwca 2015 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym 
wyczerpujących wyjaśnień na zgłoszone zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
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 w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VII/59/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 

2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela                                    

i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały w/w sprawie. 

Poinformował, że Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 191) zobowiązuje organ prowadzący do określenia w drodze uchwały między 
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innymi zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz 

przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć o których mowa w art. 42 ust. 3.  

     Od 1 września 2015 roku istnieje obowiązek objęcia wszystkich dzieci 

sześcioletnich obowiązkiem szkolnym, pensum nauczycieli przedszkoli wynosi 25 

godzin tygodniowo. W celu zachowania dotychczasowej liczby godzin dydaktycznych              

do realizacji przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zachodzi 

konieczność dokonania zmian. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli o/Poniec w dniu  23 czerwca 2015 r. 

 

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 26 czerwca 2015 roku, na którym Zastępca Burmistrza udzielił radnym 
wyczerpujących wyjaśnień na zgłoszone zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
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 w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VII/60/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela                                    

i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Wysłuchanie informacji na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Paula 

Jarożek poinformowała, że już po raz dwunasty w okresie od 13 lipca do 23 sierpnia 

odbędą się zajęcia pn. Zielone Wakacje. Będą one prowadzone od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 900 do 1300 w 14 miejscowościach. Zielone Wakacje zostały podzielone 

na trzy 2 - tygodniowe turnusy. Na zajęcia mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 lat. 

Będą to zajęcia sportowo-profilaktyczne; różnego rodzaju gry i zabawy; turnieje 

sportowe, m.in. Turniej BOULE oraz Turniej UniHoheja. Dodatkowo zostaną 

zorganizowane warsztaty taneczne oraz warsztaty plastyczne. Podczas codziennych 

zajęć dzieci i młodzież będą miały zapewnioną opiekę oraz poczęstunek. 

Na zakończenie turnusów zostanie zorganizowany wyjazd do Poznania, gdzie dzieci 

zwiedzą Stadion INEA oraz aktywnie spędzą czas w  AQUAPARKU Termy Maltańskie. 
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Dodatkowo zostaną zorganizowane półkolonie dla przedszkolaków, które odbędą się               

od 29 czerwca do 10 lipca w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. Zajęcia będą 

prowadzone w godzinach 6:45 – 15:45. Podczas codziennych zajęć dzieci będą miały 

zapewnioną opiekę oraz poczęstunek.  

Na zakończenie zajęć zostanie zorganizowany wyjazd do DELI PARK’u, Trzebaw                       

(k. Poznania). 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor GCKSTiR Maciej Malczyk przedstawił informację dotyczącą letniego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Poniec. Poinformował, że przewidziana 

została organizacja wielu imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych oraz 

edukacyjno – turystycznych. W dniach 29 czerwca – 03 lipca odbędą się warsztaty 

muzyczne Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKSTiR. W miesiącu lipcu odbędą 

się m.in. wycieczki rowerowe, autokarowe, konkursy wiedzy czytelniczej oraz konkursy 

plastyczne w Gminnej Bibliotece GCKSTiR. Przewidziane są również konkursy 

internetowe i gry zręcznościowe w kawiarence internetowej. W miejscowości Śmiłowo 

już po raz ósmy zostanie zorganizowany Turniej siatkówki Plażowej dla młodzieży oraz 

osób dorosłych. Dyrektor podkreślił, że najbardziej atrakcyjną imprezą podczas wakacji 

będą Dni Ziemi Ponieckiej, która z roku na rok zrzesza coraz większą liczbę 

mieszkańców. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Dariusz Kieliś poprosił o wyjaśnienie niejasności wynikającej  z różnicy godzin 

w jakich będą się odbywać zajęcia dla przedszkolaków. Inne godziny widnieją na 

informacji, jakie otrzymali radni a inne zostały przedstawione przez Panią Pełnomocnik 

na Sesji. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Paula 

Jarożek poinformowała, że różnica wynika ze zmiany, jaka nastąpiła w ostatnim czasie. 

Godziny zostały wydłużone w związku z czym zajęcia będą się odbywać od 645 do 1545. 

 

Pkt 10. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z § 38 Statutu Gminy 

Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej. Rada 

Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z VI Sesji Rady 

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Odpowiedzi na interpelacje nie wpłynęły. 
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Pkt 12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Dariusz Kieliś poinformował, że na początku roku została złożona interpelacja 

do Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Sprawa dotyczyła dziur i nierówności                         

na ul. Krobskie. Do tej pory nie wykonano w tym kierunku żadnych prac.  

Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza aby Gmina we własnym zakresie dokonała 

tych drobnych napraw. 

  

Radna Ewa Kończak poinformowała, że nie zostały załatane wszystkie dziury                       

na odcinku drogi Włostki-Sarbinowo oraz Sarbinowo-Szurkowo. Nie są to duże ubytki 

ale utrudniają przejazd. Informacja ta miała zostać skierowana do Starostwa 

Powiatowego, lecz na sesji nie ma żadnego reprezentanta. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dodał, że zarówno Wicestarosta Powiatu 

Gostyńskiego, jak i Radna Powiatu otrzymali zaproszenia na dzisiejszą Sesje. 

 

Pkt 13. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  VII  Sesji Rady Miejskiej                               
i o godz. 1720 dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 

 

 

Protokółował       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski              Jerzy Kusz 


