
Protokół nr 5/2015 
 
ze wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  09 czerwca 2015  roku w godz. od 1400                 

do 1510 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 Tadeusz Twardy 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 VI sesję dotyczących projektów uchwał  w sprawach : 
 

 

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

2. zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 

budżetu gminy Poniec w roku 2015. 

3. zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 

roku w  sprawie pomocy rzeczowej  Powiatowi Gostyńskiemu w 2015 roku. 

4. zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999 r.                 

w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury. 

5. utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. 

6. zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za  2014 rok. 

7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonych 

w Śmiłowie, stanowiących własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

8. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie  oznaczonej                 

w ewidencji gruntów jako działka nr 383/9 stanowiącej własność Gminy Poniec. 

9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Meltemi South                 

Sp. z o.o. 

10.  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śmiłowie, oznaczonych 

geodezyjnie jako działka nr 220/10 i nr 220/11, stanowiących własność Gminy 

Poniec. 

11.  wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy. 
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12. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. 

13. zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poniec pochodzących   

z opłat i kar środowiskowych  na realizację przedsięwzięć polegających                            

na renowacji zbiorników wodnych małej retencji na terenie gminy Poniec. 

14. zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej wsi Drzewce.  

15. wolne wnioski i zapytania 

 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

           
Ad. 1. 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 600 

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale drogi powiatowe  publiczne o 35.900 zł. Środki te 

zostały przyjęte do budżetu jako dotacja powiatu gostyńskiego na odśnieżanie dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, jednak z powodu nie wystąpienia opadów 

śniegu gmina nie spełnia wymagań odnośnie otrzymania tej dotacji co wynika z zawartego 

porozumienia w związku z czym środki te do budżetu nie wpłyną. 

 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 600 

Proponuje się zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczone na wykonanie 

dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Waszkowie w kwocie 30.000 zł.                              

i przeznaczyć te środki na przebudowę odcinka drogi gminnej w Waszkowie. 

W związku z występującymi w tym zakresie potrzebami proponuje się zwiększyć plan  

wydatków na zakupy materiałów do utrzymania dróg gminnych o kwotę 10.000 zł. 

Na wniosek sołtysa Szurkowa dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu sołeckiego 

polegających na zmniejszeniu o 2.000 planu wydatków na zakup usług w zakresie dróg 

gminnych i przeniesienie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia na tereny zielone                    

w sołectwie ( dział 900) 

Dział 700 

Proponuje sie zaplanować kwotę łączną 30.000 zł. na remonty i naprawy nieruchomości 

komunalnych, którymi nie zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    

w Poniecu. 

Dział 750 

Proponuje się, z powodu niewykorzystania, zmniejszyć plan wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne o 6.000 zł. 

Z powody niedoszacowania zaplanowanych wydatków proponuje się zwiększyć plan 

wydatków na zakup energii o 20.000 zł. i na wywóz śmieci o 176 zł. 

W dziale tym proponuje się zmniejszyć plan wydatków na delegacje członków Komisji d/s 

rozwiązywania problemów alkoholowych o 900 zł. 
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Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z promocją 

gminy o 20.000 zł. co ma związek planowaną realizacja cyklu filmów promujących gminę                            

a także działaniami w zakresie organizacji "Dni Ponieca". 

Dział 801 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 39.600 zł. (SP Poniec 

26.600 zł.  i Gimnazjum Poniec 13.000 zł.) na wypłatę niezaplanowanych wcześniej odpraw 

dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. 

Wprowadza się zadanie inwestycyjne " Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów                 

w budynku Zespoły Szkół w Żytowiecku" o wartości 110.000 zł. Częściowe finansowanie 

tego zadania ma pokryć 20.000 zł.  uzyskane z odstąpienia od zakupu zestawu elementów 

placu zabaw dla wsi Żytowiecko (rozdział 90004) 

Zwiększa się plan wydatków na zakup żywności dla stołówki Przedszkola Samorządowego     

w Poniecu o kwotę 18.738 zł. która pozostała niewykorzystana na ten cel z roku 2014. 

Działy 851,852 i 854 

 Proponowane zmiany dotyczą (łącznie z rozdziałem 75023 §3030) zmian w planie wydatków 

na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi nie powodując zwiększenia 

wydatków ogółem w tym zakresie i mają na celu dostosowanie planu wydatków do realizacji 

zaplanowanych zadań min. wydzielenie środków na § 4190 i  przeprowadzenie tegorocznej 

akcji "Zielone Wakacje". 

Dział 900 

W związku z przeprowadzonym przetargiem proponuje się zmniejszyć plan wydatków                   

na zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Akacjowej i Lipowej w Poniecu                   

o kwotę 290.914 zł. 

Proponuje się zaplanować kwotę 12.500 zł. na opracowanie zmiany planu aglomeracji Poniec 

i Rokosowo (przyłączanie odcinków kanalizacji do oczyszczalni ścieków). 

Ponadto w dziale proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych                   

w zakresie oświetlenia ulicznego o 5.000 zł. z powodu niedoszacowania zaplanowanych 

wydatków. 

Dział 921 

Proponuje się zwiększyć dotację na zadanie inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury 

Sportu Turystyki i Rekreacji o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na rozszerzenie zadania 

ogrodzenia terenu przy świetlicy w Teodozewie o budowę terenu rekreacyjnego. 

 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków. 

 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Poniec na rok 2015. 
 

Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej               

w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Poniec w roku 2015. 

 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz                                               
z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej                                 
w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie deficytu budżetu gminy Poniec w roku 2015. Poinformował, że kredyt 
długoterminowy przeznaczony jest na sfinansowanie deficytu budżet gminy Poniec                  
w roku 2015. Kredyt ten został ujęty w planie przychodów i rozchodów w załączniku do 
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uchwały budżetowej na  rok 2015 i  w całości przeznaczony jest na sfinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych. 
Wybór banku oraz szczegółowe warunki zaciągnięcia kredytu zostaną określone 
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Spłata kredytu nastąpi z dochodów 
własnych gminy. 
 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                           
Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy 
Poniec w roku 2015. 
 
Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Miejskiej               

w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 roku. w  sprawie pomocy rzeczowej  Powiatowi 

Gostyńskiemu w 2015 roku. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz                                               
z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Miejskiej                                 
w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 roku w  sprawie pomocy rzeczowej  Powiatowi 
Gostyńskiemu w 2015 roku. Poinformował, że ustawa o finansach publicznych daje 
możliwość udzielania  pomocy rzeczowej lub finansowej  innym jednostkom  samorządu   
terytorialnego. W budżecie zostały zaplanowane środki pieniężne                                               
na utrzymanie i remonty dróg powiatowych,  a także wydatki na zadanie inwestycyjne 
na drodze powiatowej znajdującej się na terenie gminy Poniec, w wysokości 160.398 zł , 
z tego  dotacja otrzymana z powiatu  zaplanowana jest na kwotę 27.600 zł., a kwota  
132.798 zł.  ma pochodzić ze środków własnych gminy Poniec.     
 

 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                          

nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 grudnia 2014 roku. w  sprawie 

pomocy rzeczowej  Powiatowi Gostyńskiemu w 2015 roku. 

 
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej 

Ponieca z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum 

Kultury.  

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia                                           

8 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury. Poinformował, że 

zadania w zakresie kultury fizycznej i szeroko rozumianej pracy ruchowej zostaną 

powierzone nowej jednostce budżetowej. 

 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                         

nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Centrum Kultury.  
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji                           

w Poniecu. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem             

w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Poniecu. Poinformował,                           

że głównym powodem utworzenia nowej jednostki organizacyjnej jest rozpoczęcie 

działalności hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szkolnej w Poniecu. Obiekt będzie 

pełnił podwójną rolę. Będzie salą sportową dla uczniów szkoły podstawowej                                

i gimnazjum. Natomiast po godzinach pracy szkół będzie ogólnodostępny dla 

mieszkańców. Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie prowadził odpłatną działalność 

sportową. OSiR tworzy się w celu usprawnienia działania nowo wybudowanej hali, 

boiska Orlik, gminnych boisk sportowych oraz kompleksu stawów w Dzięczynie. 

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem, czy również rekreacyjne boiska                     

na wioskach będą podlegać pod działalność GCKSTiR. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj udzielając odpowiedzi poinformował, że jedynie 

Stadion Miejski i boisko Orlik – duże boiska będą we władaniu OSTiR. 

 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  w Poniecu. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego 

instytucji kultury za  2014 rok. 

 

Dyrektor GCKSTiR Maciej Malczyk przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za  
2014 rok. Dyrektor szczegółowo przedstawił bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację opisową. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za przejrzyste przedstawienie 
sprawozdania. Dodał, że GCKSTiR jest bardzo prężnie działającą jednostką, o czym 
można się przekonać podczas licznie organizowanych imprez kulturalnych                                   
i sportowych. 
 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania rocznego instytucji kultury za  2014 rok. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położonych w Śmiłowie, stanowiących własność 

gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 
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Pracownik UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  
nieruchomości położonych w Śmiłowie, stanowiących własność gminy Poniec, celem 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Poinformował, że 
do Burmistrza Ponieca wpłynął wniosek o sprzedaż nieruchomości przedstawionych                   
w uchwale. Są to nieruchomości zabudowane budynkiem gospodarczym bez dostępu do 
drogi publicznej. Mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. 
 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości położonych w Śmiłowie, 

stanowiących własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Janiszewie  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka                     

nr 383/9 stanowiącej własność Gminy Poniec. 

 

Pracownik UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w 
Janiszewie  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 383/9 stanowiącej 
własność Gminy Poniec. Poinformował, że do Burmistrza Ponieca wpłynął wniosek o 
sprzedaż nieruchomości przedstawionych w uchwale. Działka nie była przedmiotem 
dzierżawy, wcześniej była uprawiana rolniczo, jest bez dostępu do drogi publicznej. 
Może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Janiszewie  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako 

działka nr 383/9 stanowiącej własność Gminy Poniec. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz Meltemi South Sp. z o.o. 

 

Pracownik UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz Meltemi South Sp. z o.o. Poinformował, że do Burmistrza Ponieca wpłynął wniosek 
o ustanowienie służebności i za pomocą uchwalenia przedstawionej uchwały jest to 
możliwe. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Meltemi South Sp. z o.o. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, 

położonych w Śmiłowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 220/10 i nr 

220/11, stanowiących własność Gminy Poniec. 
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Pracownik UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w 
Śmiłowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 220/10 i nr 220/11, stanowiących 
własność Gminy Poniec. Poinformował, że są to dwie działki położone w Śmiłowie. 
Wcześniej stanowiły one nieużytek. Zostają sprzedane jako działki budowlane. Nie są 
one przedmiotem dzierżawy. Jest zainteresowanie zakupem powyższych działek. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Śmiłowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka 

nr 220/10 i nr 220/11, stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

Pracownik UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy. Poinformował, że instytucja trwałego zarządu regulowana 

jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Trwały zarząd jest formą prawną 

władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną  nie posiadającą osobowości 

prawnej. Jednostka ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd                    

w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, prowadzenia prac 

inwestycyjnych, oddawania części nieruchomości w dzierżawę, najem i użyczenie. Oddanie                    

w trwały zarząd nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały jest niezbędne do 

realizacji zadań statutowych przez Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Poniecu. 

Szkoła Podstawowa jak i Publiczne Gimnazjum w Poniecu już w posiadaniu przedmiotowe 

nieruchomości zabudowane wobec powyższego zasadne jest uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości ze stanem faktycznym. 

 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania                

i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. 

 

Inspektor UM Jan Stachowiak przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania                                   
i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. Poinformował, że plan 

gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na 

podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów 

cieplarnianych. Podstawą wywołania niniejszej uchwały jest możliwość ubiegania się                      

o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięć w zakresie opracowania planów gospodarki 

niskoemisyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z zapytaniem jakie korzyści dla gminy 
przyniesie opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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Inspektor UM Jan Stachowiak udzielając odpowiedzi poinformował, że opracowanie 
gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi pozyskanie środków                                
na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii ale także termomodernizacją 
budynków czy budową ścieżek rowerowych. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński dodał, że do końca nie jest wiadomo, czy plan 
gospodarki niskoemisyjnej będzie brany pod uwagę przy aplikowaniu transz nowych 
środków unijnych. Należy jednak taką ewentualność mieć na względzie i wcześniej się        
w tym aspekcie zabezpieczyć. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Poniec. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Poniec pochodzących z opłat i kar środowiskowych  na realizację 

przedsięwzięć polegających na renowacji zbiorników wodnych małej retencji na 

terenie gminy Poniec. 

 

Pracownik UM Jan Stachowiak przedstawił projekt uchwały w raz                                         
z uzasadnieniem w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Poniec pochodzących z opłat i kar środowiskowych  na realizację przedsięwzięć 
polegających na renowacji zbiorników wodnych małej retencji na terenie gminy Poniec. 
Poinformował, że do zadań własnych gminy należy między innymi  wspomaganie 
realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska                  
i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Finansowanie wspomnianych 
zadań może polegać na udzieleniu dotacji celowej. 
 
Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem w jakiej formie będzie udzielana 
dotacja, przed, czy po wykonaniu prac związanych z renowacją zbiorników. 
 
Inspektor UM Jan Stachowiak udzielając odpowiedzi poinformował, że dotacja będzie 
wypłacona po wykonaniu prac i po przedstawieniu całej dokumentacji.  Dotacja nie 
może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez właściciela zbiornika. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Poniec pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych  na realizację przedsięwzięć polegających na renowacji 

zbiorników wodnych małej retencji na terenie gminy Poniec. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej wsi 

Drzewce. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej wsi Drzewce.  Poinformował, że w dniu 
18 marca 2015 r. w trakcie zebrania wyborczego w sołectwie Drzewce nie dokonano 
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wyboru członków Rady Sołeckiej. Zgodnie ze statutem sołectwa Rada Miejska w Poniecu 
zarządza w drodze uchwały wybory uzupełniające. 
W związku z tym proponuje się przeprowadzenie wyborów rady sołeckiej wsi Drzewce 
w gminie Poniec w dniu 2 lipca 2015 roku o godz. 1900, które odbędą się w świetlicy 
wiejskiej w Drzewcach. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się pana Zdzisława 
Zdęga radnego Rady Miejskiej w Poniecu. 
 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów 

Rady Sołeckiej wsi Drzewce. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania. 

  

Radni zwrócili uwagę, że w ostatnim czasie w mediach ogólnopolskich pojawiły się 

informacje o realizowanych inwestycjach w naszej gminie. Ukazana była ścieżka 

rowerowa Poniec – Janiszewo, oraz Mobilny Asystent Turysty. Takie informacje 

przyczyniają się do promocji Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz Twardy podziękował radnym i gościom za udział                 

w posiedzeniu i dokonał jego zamknięcia.  

 

 
Protokółował                                                                                   Przewodniczący  Komisji 
Jakub Naskrętski                                                                                     Tadeusz Twardy 
 
 


