
Protokół nr VIII/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 11 września  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 VIII Sesji 

Rady Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości: 

 

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec    Feliksa Dudkowiaka 

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Sołtysów  

 Przedstawicieli prasy lokalnej 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji 

uczestniczyło 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych   decyzji.   

Nieobecny byli radni Krzysztof Matecki i Marcin Stróżyński. 

     

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

obrad  sesji  wraz z zaproszeniami  na VIII Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych                    

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

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad VIII 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. Wysłuchanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku, 

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

Gminy Poniec na rok 2015, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów                 

na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu, 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy i Przeciwdziałania Narkomanii                

na terenie Gminy Poniec w roku 2016, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi                  

kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych 

dróg, 

10. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej, 

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 VII 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.    

 

Radny Mariusz Nowak zgłosił interpelacje pod adresem Starosty Powiatu Gostyńskiego                            
z prośbą o wycięcie krzewów rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości 
Dzięczyna. 
 
Radna Łucja Markowska zwróciła się z zapytaniem, czy gmina będzie w stanie 
przekształcić działkę o numerze 175/25 o charakterze mieszkaniowo-usługowym na 
działkę rolna i ogródki działkowe. 
 
Pkt 4. Wysłuchanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, 
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec               
i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych organ wykonawczy ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu 
budżetu gminy za okres I półrocza 2015 roku w terminie do 30 sierpnia br. 
Zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej 
wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2015 r.  
 
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski  przedstawił informację dotyczącą wykonania 
budżetu Gminy Poniec za okres I półrocza bieżącego roku. Poinformował, że dane 
zawarte w tej informacji są już nieaktualne, ponieważ od 30 czerwca zostało 
wykonanych wiele inwestycji.  
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do 
wiadomości informację dotyczącą wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze  
2015 roku. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 5. 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 

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 
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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. 

 

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 8 września 2015 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym 
wyczerpujących wyjaśnień na zgłoszone zapytania. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały               
w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VIII/61/2015 

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

2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów                 

na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 

zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.  

 

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 8 września 2015 roku, na którym 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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr VIII/62/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.  

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 
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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). 

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. 
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Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Odpowiedzi na interpelacje nie wpłynęły. 

 

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 


