
Protokół nr 6/2015 
 
ze wspólnego posiedzenia KOMISJI w dniu  26 czerwca 2015  roku w godz. od 1400                 

do 1450 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 VII sesję dotyczących projektów uchwał  w sprawach : 

 

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania                   

z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2014, 

2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2014 r, 

3. 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, 

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

5. 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.  

6. wysłuchanie informacji na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

7. wolne wnioski i zapytania, 

 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

      

Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2014, 
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Ad. 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Ponieca 

z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

 

Przewodniczący  Rady  Jerzy Kusz  poinformował,  że na  najbliższej  sesji będzie 
oceniane sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdanie 
finansowe i udziela z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi  Ponieca. 
Od momentu znowelizowania ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały                       
o udzielenie absolutorium musi być poprzedzone uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie 
finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Szczegóły debaty 
zostaną przedstawione na sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku. 
 

Ad. 3. Projekt 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, 

 

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 kwietni 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. 
 
Członkowie komisji przyjęli projekt 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 
 
Ad. 4. 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 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 kwotę14.700 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 konieczności 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. 
 

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

Ad. 5. Projekt 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 

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. 

 

Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały w sprawie zasad udzielania                            

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia 
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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. 

 

Ad. 6. 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. 

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). 

 

Również 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. 

 

Radni w dyskusji poruszyli następujące tematy: 

 ile tygodniowo zostało przewidzianych warsztatów plastycznych oraz tanecznych,              

a także kto będzie prowadził te zajęcia, 

 czy nie będzie problemu, jeżeli w zajęciach będzie uczestniczyć więcej dzieci niż jest 

to prognozowane,  

 czy są organizowane jakieś dodatkowe formy wypoczynku przez inne organizacje, 
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 w jakim wieku dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, 

 czy na zajęcia mogą uczęszczać dzieci z innej gminy. 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Paula 

Jarożek udzielając wyjaśnień poinformowała, że zarówno warsztaty plastyczne, jak i 

taneczne są przewidziane po 1,5 godziny w każdej miejscowości. Zajęcia będą 

prowadzone przez Panią Katarzynę Sobkowiak – warsztaty taneczne oraz Panią Martę 

Michalewicz – warsztaty plastyczne.  

Większa ilość dzieci niż planowane nie będzie stanowić żadnego problemu.  

Według regulaminu na zajęcia mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 lat. Duża różnica 

wiekowa powoduje trudności w dopasowaniu programu zajęć. Środki przeznaczone na 

realizację programu Zielone Wakacje mogą być przeznaczone wyłącznie dla 

mieszkańców Gminy Poniec. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że jeśli chodzi o dodatkowe formy 

wypoczynku, to będą organizowane przez inne organizacje na terenie gminy Poniec. 

Harcerze wyjadą na obóz do Lginia. Klub piłkarski Piast dla swoich najmłodszych 

członków również planuje zorganizować obóz sportowy. Natomiast nie jest jeszcze 

potwierdzony wyjazd ministrantów. Burmistrz zaznaczył, że program wakacji jest 

bardzo różnorodny i ciekawy. Dzieci nie powinny narzekać na nudę. 

 

Ad. 7. wolne wnioski i głosy 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że w roku bieżącym upływa kadencja 

ławników sądów powszechnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ławników do 

sądów wybierają Rady Gmin w głosowaniu tajnym. Przedstawił radnym treść pisma, 

jakie wpłynęło do biura rady. Pismo zostało wystosowane przez Stowarzyszenie 

Krajowej Rady Sędziów Społecznych z prośbą o możliwość podjęcia działań w kierunku 

najlepszej selekcji kandydatów na ławników. Przewodniczący przedstawił również tryb 

i procedurę związaną z wyborem ławnika. 

 

 Przewodniczący  Komisji  Andrzej Zieliński podziękował radnym i gościom za udział                 

w posiedzeniu i dokonał jego zamknięcia.  

 

 
Protokółował                                                                                   Przewodniczący  Komisji 
Jakub Naskrętski                                                                                     Andrzej Zieliński 
 


