
Protokół nr IX/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 30 września                                     

i 1 października  2015 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1000 dokonał otwarcia IX Sesji 

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

 

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Dyrektorów szkół 

 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 Tadeusz Twardy. 

     

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 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej 

dotacji.”. Numeracja następnych punktów zmieni się o +1. 

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

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

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

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad IX 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 działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół                

i przedszkoli w gminie Poniec, 
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5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec   

w roku szkolnym 2014/2015, 

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

Gminy Poniec na rok 2015, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania 

i rozliczania tej dotacji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego                 

w Gostyniu, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej i przesyłu na rzecz Meltemi Sp. z o.o. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu rzecz na Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania                             

lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

13. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej, 

14.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

15.  Wolne wnioski i zapytania, 

16. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz 

wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie                 

na 2016 rok (zgodnie z harmonogramem), 

17. Przerwa w obradach, 

18. 1 październik br. wznowienie obrad - zapoznanie się z potrzebami sołectw                

w kontekście założeń do projektu budżetu gminy Poniec na 2016 rok (zgodnie 

z harmonogramem), 

19. 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 VIII 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. 
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Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.    

 

Nie zgłoszono  
 
Pkt 4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół                
i przedszkoli w gminie Poniec. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
(informacje stanowią załącznik do protokołu) 
 
Pkt 5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2014/2015. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Poprosił jedynie Zastępcę Burmistrza, Pana Eugeniusza 
Nowaka o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Poniec.  
 
Zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak na wstępie poinformował, że stan techniczny  
i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych 
uznać należy za dobry. We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono 
niezbędne remonty. W dniu 1 września 2014 roku oddano do użytku Przedszkole 
Samorządowe w Poniecu z nową siedzibą i większą liczba miejsc dla przedszkolaków. 
Gmina Poniec od 2011 roku systematycznie i kompleksowo przeznacza duże środki 
finansowe na poprawę bazy oświatowej w naszej gminie. Między innymi wykonano: 
modernizację Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, modernizacje Przedszkola 
Samorządowego w Poniecu, wykonano parking koło budynku C szkoły Podstawowej                
w Poniecu. W celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci 
wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. W 
roku szkolnym 2014/2015 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 
Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom 
prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym 
na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. Zastępca Burmistrza 
przedstawił również wyniki sprawdzianu w klasie szóstej oraz egzaminu gimnazjalnego 
w klasie trzeciej. 
(informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Pełnomocnik Burmistrza Paula Jarożek przedstawiła informację nt. realizacji zajęć 
„Zielone Wakacje w Gminie Poniec 2015”.  Informacja została przedstawiona w formie 
prezentacji multimedialnej. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do 
wiadomości informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół                            
i przedszkoli w gminie Poniec oraz o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2014/2015.  
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 6. 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 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji               

na zadanie  zlecone zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o 2,16 zł. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 15.000 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek                    

z większymi niż planowano uprzednio dochodami z odzyskania zapłaconego VAT-u. 

Dział 751 

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje sie plan dotacji 

celowej na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 

7.635 zł. 

Dział 852 

 Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji 

celowych: 

- na zadania własne o kwotę 11.283 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych, 

- na zadania własne o kwotę 940 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia 

składek na ubezpieczenie zdrowotne 

- na zadania zlecone o kwotę 812 zł. z przeznaczeniem na wpłacenie wynagrodzenia               

za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania. 

- na zadania zlecone o kwotę 391.722 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacje zasiłku dla opiekuna. 

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

zgodnie z otrzymaną korektą o 2,16 zł. 

Dział 700 

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków dostosowujących go do 

przewidywanych potrzeb a także zwiększyć wydatki działu o 17.000 zł                                         

z przeznaczeniem na wykonanie stolarki okiennej i drzwi w budynku komunalnym 

będącym w zarządzie Gminy. 

Dział 750 
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Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 12.733 zł. z przeznaczeniem                            

na zwiększenia zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie w Urzędzie Miejskim. 

Dział 751 

Przyjmuje się plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu                        

w łącznej  kwocie 7.635 zł. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji na to 

zadanie. 

Dział 754 

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla 

ochotniczych straży pożarnych o 2.000 zł. - przeznaczyć te środki na udzielenie dotacji 

inwestycyjnej dla OSP Poniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch 

aparatów powietrznych "FENZY" o wartości 9.000 zł. Pozostałe pieniądze na ten cel                  

w kwocie 7.000 zł. OSP Poniec uzyskało z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego                

i środków własnych.   

Dział 801 

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych proponuje się wprowadzić zmiany 

korygujące plan wydatków i jednocześnie wprowadzić zadanie inwestycyjne 

"Przebudowa części nawierzchni z budową odcinka ogrodzenia na terenie Szkoły 

Podstawowej w Poniecu" o wartości 60.000 zł. 

Dział 852 

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków działu zgodnie z przyznanymi dotacjami  

Dział 900 

Proponuje się zaplanować inwestycje: 

- "Budowa przyłącza elektrycznego na terenach rekreacyjnych przy zrekultywowanym 

składowisku odpadów w Poniecu" w kwocie 15.000 zł co uzasadnione jest faktem,                  

że aktualnie tereny te nie maja dostępu do energii elektrycznej. 

- "Wykonanie odcinka chodnika w Parku Miejskim w Poniecu" w kwocie 30.000 zł                  

co jest spowodowane potrzebą utwardzenia istniejącej, często wykorzystywanej, ścieżki 

komunikacyjnej. 

Dział 926 

Proponuje się wprowadzić plan dotacji przedmiotowej dla powstającego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Poniecu na utrzymanie hali widowiskowo sportowej do końca 

bieżącego roku w wysokości 40.000 zł. 

Działy 851,854 i rozdział 85205 

Proponuje się dokonać zmian dostosowujących plan wydatków do potrzeb na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani jak                             

w załączniku nr 9 bez zmian w ogólnej kwocie wydatków na te cele. 

 

Pozostałe zmiany działu 600, 900 i 921 dotyczą zmian w wydatkach z Funduszu 

Sołeckiego sołectwa Teodozewo, Grodzisko, Bączylas, Rokosowo, Łęka Wielka                             

i Sarbinowo. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 
uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 



 6 

komisji w dniu 28 września 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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr IX/66/2015 

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

2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania                   

i rozliczania tej dotacji. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu w bieżącym roku rozpoczyna swoja działalność             

a budowana obecnie hala widowiskowo sportowa, którą OSiR otrzyma w użytkowanie, 

nie była  do tej pory eksploatowana. W związku z powyższym dokładne ustalenie 

przychodów i kosztów Ośrodka jest w dużym stopniu utrudniona. Jednak, w związku            

z rozpoczęciem działalności Ośrodka, musi on dysponować środkami zapewniającymi 

jego funkcjonowanie i utrzymanie obiektów, które będzie użytkował, dlatego stawki 

uchwalone powyższą uchwałą zostały ustalone w większości szacunkowo i w miarę 

upływu czasu i otrzymania realnych danych o dochodach i kosztach Ośrodka będą 

modyfikowane. 

 

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 28 września 2015 roku, na którym Skarbnik 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 IX/67/2015 
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w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego                 

w Gostyniu. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  przedstawił uzasadnienia do projektu uchwały. 

Poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów 

powszechnych do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór ławników do sądu 

rejonowego w Gostyniu. Rada Miejska w Poniecu uchwałą nr VIII/62/2015 r. z dnia 11 

września br. wyznaczyła zespół opiniujący, którego zadaniem było:  

- przyjęcie zgłoszeń od podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów                            
na ławników.  
- zaopiniowanie kandydatów na ławników pod kątem spełniania warunków 
ustawowych.  
- oraz ustalenie list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu                            
i przekazanie zaopiniowanych list Radzie Miejskiej w Poniecu. 
Zespół wykonał wszystkie czynności, do których został zobowiązany i przedstawi 
zaopiniowanych kandydatów na ławników radzie. 
 

Członek zespołu opiniującego Dariusz Kieliś poinformował, że  Zespół  Opiniujący                      
na swym posiedzeniu w dniu  18 października  2015r zgodnie z art. 163 § 2 ustawy                    
z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych dokonał analizy 
poprawności zgłoszeń poszczególnych kandydatów oraz czy kandydatury odpowiadają 
kryterium ustawowym,  a mianowicie:                                                       
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat, 
- jest nieskazitelnego charakteru, 
- pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
- jest zdolny ze względu na stan zdrowia  do pełnienia obowiązków ławnika, 
- posiada co najmniej wykształcenie średnie, 
Zespół zapoznał się również z informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego oraz                  
od właściwych organów Policji. 
Reasumując  Zespół stwierdził, że kandydat  Pani Sławomira Świtalska  zam.  Rokosowo 
nr 55 spełniają  wymagane kryteria ustawowe. 
W tej sytuacji Zespół Opiniujący przedstawia Wysokiej Radzie listę kandydatów                     
na ławników  Sądu Rejonowego w Gostyniu w celu dokonania wyboru  na nową 
kadencję 2016-2019. 
Członek Zespołu  Dariusz Kieliś poinformował, że powyższa sprawa była omawiana                 
na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym nie zgłoszono uwag do  przedstawionego  
kandydata. 
 
Przewodniczącego RM  Jerzy Kusz  poinformował, że zgodnie z art. 160 ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych  wybory ławników  są tajne. W związku z czym 
należy dokonać wyboru  Komisji Skrutacyjnej. 
Radni zaproponowali na członków komisji  skrutacyjnej : 

- panią   Ewę             Kończak   
- pana    Andrzeja    Zielińskiego 
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- pana    Piotra         Jańczaka 
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę  w komisji. 
 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych przy 3 głosach 
wstrzymujących  dokonała wyboru komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca komisji Pani   Ewa Kończak   odczytała regulamin wyboru ławników 
do Sądu Rejonowego w Gostyniu, który  przez Radę został przyjęty jednomyślnie                      
w głosowaniu. 
Stanowi załącznik do protokółu. 
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, przeprowadziła akt głosowania. Po obliczeniu 
głosów przez komisję skrutacyjną przewodnicząca komisji Pani  Ewa Kończak  odczytała 
protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.  
Stanowi załącznik do protokołu. 
 
W głosowaniu tajnym, przy jednym głosie sprzeciwu ławnikiem do Sądu 
Rejonowego w Gostyniu  wybrana została Pani Sławomira Świtalska.  
  
Rada Miejska   przyjęła uchwałę nr IX/68/2015 
w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. 
Uchwała stanowi załącznik  do protokołu. 
 

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

gruntowej i przesyłu na rzecz Meltemi Sp. z o.o. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz                                      
z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu na rzecz Meltemi Sp. z o.o. 
 
Poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz  Meltemi  Sp. z o.o. tj. odpłatnej służebności 

przesyłu jest podyktowane planowaną budową „Farmy Wiatrowej Poniec 2”, dla których 

niezbędny jest  zaprojektowany przez przedmiotowe nieruchomości przebieg linii SN, 

rur osłonowych wraz ze światłowodami łączącymi inwestycję ze stacją 

transformatorową i innych przyłączy elektroenergetycznych. 

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na nieruchomościach bliżej 

opisanych w § 1 niniejszej uchwały obciążenia linią SN, rurami osłonowymi wraz ze 

światłowodami oraz innymi urządzeniami elektroenergetycznymi  w pasie gruntu o 

łącznej długości 5554 mb oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu dostępu do tych 

urządzeń oraz prawie wykonania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w/w 

celach, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia  terenu do stanu pierwotnego na 

koszt Meltemi Sp. z o.o. 

Służebność gruntowa polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu przez drogę 

gruntową będącą własnością Gminy Poniec w celu zapewnienia dojazdu do 
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nieruchomości objętych przedsięwzięciem polegającym na budowie Farmy Wiatrowej 

Poniec 2. 

Koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności przesyłu pokryte zostaną 

przez Meltemi Sp. z o.o. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym 

wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększoną o podatek 

od towarów i usług. 

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 28 września 2015 roku, na którym Inspektor UM Krystian Juśkiewicz 
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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr IX/69/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej i przesyłu na rzecz Meltemi Sp. z o.o. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniec. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz                                      

z uzasadnieniem w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości               

od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniec. 

 

Poinformował, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości niezbędne jest do realizacji 

przedsięwzięcia celu publicznego, jakim jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych 

korzystających z chodnika i konieczności poszerzenia drogi przy ul. Dworcowej a także 

stworzenia nowych miejsc parkingowych. 

Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa pozwoli gminie uregulować prawo własności 

oraz zwolni gminę od wszelkich opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez 

okres na jaki użytkowanie zostało ustanowione. 

 

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

uchwałę nr IX/70/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu rzecz na Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz                                      

z uzasadnieniem w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

rzecz na Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. 

 

Poinformował, że podjęcie Uchwały przez Radę Miejską w sprawie ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz na Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. tj. odpłatnej 

służebności przesyłu jest podyktowane planowaną budową regionalnej sieci 

telekomunikacyjnej (sieć szerokopasmowa), której przyłącze do dwóch budynków 

mieszkalnych zostało zaprojektowane m.in. na działce nr 378/3 położonej                                  

w miejscowości Dzięczyna będącej własnością Gminy Poniec. 

Z uwagi na społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, która 

umożliwi korzystanie z Internetu, telefonii stacjonarnej  i telewizji kablowej  

mieszkańcom Gminy Poniec, zasadne jest wyrażenie zgody na lokalizację 

zaprojektowanej sieci. 

 

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 28 września 2015 roku, na którym Inspektor UM Krystian Juśkiewicz 
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 IX/71/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu rzecz na Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania                             

lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz                                      

z uzasadnieniem w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

Poinformował, że podjęcie uchwały wynikło z potrzeby doprecyzowania i dostosowania 

istniejących przepisów do realnych potrzeb wydzierżawiających i wynajmujących. 

Ustalone zasady wydzierżawiania dotyczą nieruchomości, o których dzierżawę ubiega 

się dotychczasowy dzierżawca. W przypadku wystąpienia o dzierżawę, więcej niż 

jednego podmiotu, będzie miał zastosowanie ustawowy przetargowy tryb zawarcia 

umowy dzierżawy.  

Podjęcie Uchwały zapewni sprawniejszy przebieg procesu wydzierżawiania                                  

i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

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 28 września 2015 roku, na którym Inspektor UM Krystian Juśkiewicz 
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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr IX/72/2015 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wydzierżawiania                             

lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

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

Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z VIII Sesji Rady 

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 

Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację. 

 



 12 

Pkt 15. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt 16. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz 

wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2016 

rok (zgodnie z harmonogramem). 

 

Przewodniczącego Rady  Jerzy Kusz  stwierdził, że druga część sesji ma charakter 

wyjazdowy i zgodnie z ustalonym harmonogramem radni spotkają się z Przewodniczącym 

Zarządu Osiedla, sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu 

przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2015 rok. (według 

ustalonego harmonogramu). Sołtysi przed propozycjami do budżetu przedstawili zadania  

zaplanowane i wykonane w  bieżącym roku. 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu  30  września 2015 roku przez sołtysów  

zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  na 2016 rok: 

 
PONIEC 

 przebudowa ul. Janiszewskiej 
 termomodernizacja gimnazjum w Poniecu. 

 
MIECHCIN 

 wykonanie drogi asfaltowej od Państwa Niedźwiedzkich do Państwa Mendyków, 
 czyszczenie stawu, 
 oświetlenie drogi od Państwa Wojteczków w kierunku drogi miedzy Janiszewem 

a Pomykowem 
 naprawa przepustu koło Państwa Wojciechowskich. 
 

ŚMIŁOWO 
 dokończenie chodnika w Śmiłowie w kierunku Drzewiec, 
 odnowienie elewacji świetlicy – przód, 
 wytyczenie przejścia dla pieszych na drodze Poniec-Oporówko w okolicach 

posesji Tylicki, Łukasik. 
 

DRZEWCE 
 czyszczenie stawu z pogłębieniem. 

 
CZARKOWO 

 wymiana eternitu na świetlicy wiejskiej i remont elewacji świetlicy, 
 utwardzenie wjazdów przy chodnikach, przy bloku, 
 wynajem kruszarki, 
 utwardzenie terenu wokół remizy i wokół placu zabaw. 

 
ŁĘKA WIELKA 

 ułożenie nowego chodnika po prawej i lewej stronie wsi w formie ścieżki 
rowerowej, 

 wykonanie nowej-dodatkowej linii energetycznej do świetlicy wiejskiej. 
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BOGDANKI 

 zakup klimatyzatora, wymiana instalacji elektrycznej oraz grzejników 
centralnego ogrzewania, 

 renowacja wewnątrz głównej sali świetlicy – malowanie i położenie lamperii, 
 zakup lodówko – zamrażalki i elektrycznej kosiarki do trawy. 

 

ŁĘKA MAŁA 

• zakup i montaż płytek w świetlicy wiejskiej, ok. 220m2, 

• zakup i założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, 

• remont dróg gminnych (Jańczak, Nowacki), 

• wynajem kruszarki. 

 
Pkt 17. Przerwa w obradach 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  od godz. 1610 odroczył  obrady sesji do godz. 830 
dnia następnego tj. 1 października 2015 roku. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz w dniu 1 października 2015 roku  o godz. 830 

wznowił obrady IX Sesji Rady Miejskiej i przekazał przewodnictwo obrad Z-cy 

Przewodniczącego Rady Dariuszowi Kielisiowi.   Zgodnie z ustalonym harmonogramem 

radni spotkali  się z sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w 

celu przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na  2016 

rok. (według ustalonego harmonogramu ).  

 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 października 2015 roku przez 
sołtysów  zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  
na 2016 rok: 

 

GRODZISKO 
 przebudowa chodnika od pana Bujaka do pana Pieczulisa. 

 
ŻYTOWIECKO 

 remont kuchni (dalszy ciąg), 
 remont tarasu wraz z zadaszeniem, 
 budowa placu zabaw, 
 remont schodów wejściowych. 

 
TEODOZEWO 

• budowa placu zabaw, 
• wymiana dwóch drzwi wejściowych w świetlicy, 
• wymiana stołów w świetlicy, odnowienie elewacji zewnętrznej, malowanie. 

 
BĄCZYLAS 

 wykonanie dalszej części chodnika. 
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ROKOSOWO 
 dokończenie drogi gminnej za sklepem, 
 budowa chodnika od świetlicy wiejskiej w kierunku bloku, 
 budowa chodnika na drodze powiatowej od nr 20-23. 

 

 
WASZKOWO 

 dokończenie powiększania placu zabaw, 
 dalszy ciąg remontu drogi gminnej od remizy, 
 położenie chodników 
 naprawa dróg gminnych. 

 
JANISZEWO 

 dokończenie drogi od świetlicy wiejskiej do przystanku autobusowego – 
położenie nowej nawierzchni, 

 wymiana okien w świetlicy wiejskiej (pozostała część), 
 wyczyszczenie stawu (znajdującego się koło sklepu). 

 
ZAWADA 

 dalszy ciąg budowy chodnika, 
 budowa płyty tanecznej 10x12 m z kostki brukowej, 
 wykonanie posadzki z kostki brukowej w wiacie, 
 dalszy ciąg ogrodzenia placu zabaw, 
 odnowienie i wyczyszczenie stawu w Zawadzie, 
 założenie lamp oświetleniowych k. posesji nr 10, 
 wykonanie naprawy odcinka drogi od przystanku do nowej nawierzchni drogi do 

Waszkowa, 
 doposażenie placu zabaw w parku. 

 

WYDAWY 
 zamontowanie oświetlenia przy wejściu do świetlicy, 
 wykonanie elewacji (odnowienie) zewnętrznej części świetlicy. 
 

DZIĘCZYNA 
 kanalizacja wsi, 
 wymiana podłogi na sali wiejskiej, wymiana okna na korytarzu w sali wiejskiej, 

wymiana dachu na sali wiejskiej, 
 dokończenie brakujących odcinków chodników we wsi Dzieczyna. 

 

SARBINOWO 
 ogrodzenie terenu rekreacyjnego o długości 250 m, zamontowanie bramy                               

i mniejszych bramek, 
 utrzymanie przejezdności drogi gminnej Sarbinowo-Dzięczyna przez las, 
 zaprojektowanie terenu rekreacyjnego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. 

 

SZURKOWO 
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 budowa chodnika od nr 1 do nr 12, około 650 m. Przesunięcie hydrantów przy 
posesji pana Poprawskiego Mariusza i Płóciennika Jarosława, (100.000,00 zł) 

 budowa przejścia nad kanałem, działka 108, na długości 4 m, (1.500,00 zł) 
 malowanie sali z lamperią i wymiana kontaktów, lamp, malowanie holu. 

(10.000,00 zł) 
 

Pkt 18. Zakończenie. 

 
Zastępca Przewodniczącego Rady  Dariusz Kieliś  w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  IX  Sesji Rady 
Miejskiej i o godz. 1440 dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 

 

 

Protokółował       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski              Jerzy Kusz 


