
Protokół nr 4/2015 
ze wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  21 kwietnia 2015  roku w godz. od 1400                 

do 1500 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu  Turystyki i Rekreacji w Poniecu. 

___________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: 

 Rewizyjnej, 

 Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu                          

i Rolnictwa, 

 Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich,  

 Burmistrz  Ponieca i pracownicy Urzędu Miejskiego,       

 Przewodniczący Rady Miejskiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Przedstawicielka prasy lokalnej.                                        

                                                                                                                                                    

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia, 

powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Poinformował,  że otrzymał 

upoważnienie przewodniczących komisji do prowadzenia wspólnego posiedzenia 

komisji. Stwierdził, że tematem wspólnego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie 

materiałów na V sesję dotyczących projektów uchwał  w sprawach : 
 

 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2015-2032. 

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

3. 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. 

4. wysłuchanie informacji na temat współpracy gminy Poniec z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. 

5. wolne wnioski i zapytania. 

 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 
 

Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

gminy Poniec na lata 2015-2032. 

 

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. 
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Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2015-2032. 

 

Ad. 2. Projekt  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 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. 
- 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. 
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- 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. 
 

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił się z zapytaniem, jakiej drogi dotyczy inwestycja 

przebudowy odcinka drogi gminnej w Rokosowie za kwotę 100.000,00 zł  

 

Radna Ewa Kończak poprosiła o przybliżenie informacji na temat wykonania planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Poniec za kwotę 35.000,00 zł 

 

Burmistrz Jacek Widyński poinformował, że na konto gminy wpłynęła dotacja                               

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania 

„Budowa Hali Widowiskowo  - Sportowej w Poniecu”. Natomiast przebudowa odcinka 

drogi gminnej w Rokosowie za sklepem, była już inwestycją zaplanowaną w roku 

ubiegłym, lecz dopiero w tym roku jest możliwa jej realizacja.   

Burmistrz udzielając odpowiedzi na pytanie Radnej Kończak poinformował, że nowy 

okres finansowania w Unii Europejskiej przynosi ze sobą nie tylko kolejne możliwości 

współfinansowania wielu różnych inwestycji, lecz także nowe zasady i wytyczne 

konieczne do spełnienia, by móc ubiegać się o unijne środki finansowe. Gminy, które                

w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać fundusze m.in. na działania 

w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii, muszą posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Radny Dariusz Kieliś poinformował o złym stanie nawierzchni ul. Janiszewskiej. 

Zaznaczył, że remont ul. Janiszewskiej był już uwzględniany przy planowaniu budżetu   

w latach poprzednich. 

Burmistrz Jacek Widyński udzielając odpowiedzi poinformował, że w związku                          

z rozwojem  i rozbudową osiedla Berlinek II konieczne jest przeprowadzenie kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i sieć wodociągową oraz częściowe utwardzenie nawierzchni. 

Gmina musi zapewnić mieszkańcom osiedla optymalne warunki do zamieszkania.                 

Na dzień dzisiejszy w budżecie nie ma środków, które można by zagospodarować na 

remont ul. Janiszewskiej. Będzie to inwestycja priorytetowa podczas planowania 

przyszłorocznego budżetu.  

Wystosowane zostało pismo do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu mając 

na uwadze inwestycje, które w przeciągu roku i kilku przyszłych lat Gmina Poniec 

planuje zrealizować. Gmina zaproponowała wspólne wykonywanie prac, zmniejszy to 

nakłady finansowe, jakie będzie musiała ponieść Spółka Gazownictwa podczas wymiany 

lub tworzenia nowych sieci przesyłowych gazu. 

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie ukończona inwestycja 

przy blokach w Czarkowie. Chodzi o utwardzenie wjazdu. 

Burmistrz Jacek Widyński poinformował, że priorytetem okazały się inne inwestycje. 

Zarówno w Czarkowie, jak i innych miejscowościach.  Burmistrz dodał, że zadanie to 

mogło zostać również wykonane ze środków funduszu sołeckiego, lecz nie jest to pilna 

potrzeba.  

Jest wiele inwestycji, które radni proponowali, ale ze względu na ograniczony budżet nie 

wszystkie są możliwe do zrealizowania na dzień dzisiejszy. 

 

Radna Aneta Wrotyńska zwróciła się z zapytaniem, czy w ramach wykonania nowej 

elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu, wymienione zostaną również 

główne drzwi wejściowe. 

Radny Andrzej Zieliński odnośnie 7.000 zł przeznaczonymi 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 zwrócił się z zapytaniem jaką kwotę 

otrzyma Gmina w przypadku wygrania sprawy? 

 

Skarbnik Andrzej Przybylski udzielając odpowiedzi przyznał, że główne drzwi 

wejściowe są w bardzo złym stanie, oszpecają cały budynek i zostaną całkowicie 

wymienione.  

Odpowiadając na pytanie Radnego Zielińskiego poinformował, że gmina powinna 

otrzymać zwrot około 300.000,00 zł z tyt. nadpłaty podatku VAT. 
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Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Poniec na rok 2015. 

 
Ad. 3. Projekt  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. 

 

Inspektor UM Małgorzta Boniec przedstawiła 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. 

Poinformowała, że zmiana uchwały została spowodowana zmianą sołtysów w kilku 

miejscowościach w wyniku wyborów sołeckich w Gminie Poniec. 

 

Członkowie komisji przyjęli projekt 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. 

 

Ad. 4. 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. 

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. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z zapytaniem, czy wszystkie środki 

przekazane organizacją zostały wykorzystane w całości i w jaki sposób. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak udzielając odpowiedzi poinformował, że większość 

klubów sportowych przeznaczyła otrzymane środki na zakup sprzętu sportowego oraz 

w dużej mierze na przejazdy. 

Szczegółowo przedstawił wysokość dotacji oraz ich wykorzystanie przez organizacje. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Ewa Kończak poinformowała, że na spotkaniu wyborczym sołtysa wsi 

Sarbinowo poruszony został przez mieszkańców temat złego stanu tzw. drogi na 

Olendry. W związku z tym czy będzie planowany remont tej drogi. 

 

Burmistrz Jacek Widynski udzielając odpowiedzi poinformował, że w najbliższym 

czasie zostaną przeprowadzone naprawy na wszystkich drogach gminnych oraz 

częściowo na drogach powiatowych.  

 

Radny Tadeusz Twardy zwrócił się z zapytaniem czy został już rozstrzygnięty konkurs 

na kierownika GZWiK.  

 

Burmistrz Jacek Widyński poinformował, że jeden konkurs już się odbył, został 

sfinalizowany, lecz ze względu na brak porozumienia w sprawie warunków pracy, nie 

doszło do podpisania umowy. Burmistrz podkreślił, że Gminny Zakład Wodociągów                  

i Kanalizacji jest najważniejszym zakładem budżetowym Gminy. Do czasu wyłonienia 

kierownika GZWiK w formie konkursu obowiązki pełni Pan Mariusz Kucharski. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku.  

 

Przewodniczący  Komisji  Andrzej Zieliński podziękował radnym i gościom za udział                 

w posiedzeniu i dokonał jego zamknięcia.  

 

Protokółował                                                                                        Przewodniczący  Komisji 

Jakub Naskrętski                                                                                          Andrzej Zieliński 


