
Protokół nr X/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 30 października  2015 

roku o godz. 14oo – 1540 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki                     

i Rekreacji w Poniecu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia X 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 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych   decyzji.   

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki.     

 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego”. 
Numeracja następnych punktów zmieni się o +1. 
- usunięcie z porządku obrad punktu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości” 
 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu w pozycji nr 6 

(pozostała numeracja zmienia się o +1) oraz usunięcie z porządku obrad punktu nr 8 

(pozostała numeracja zmienia się o - 1).  

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad X 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, 



 2 

3. Interpelacje i zapytania radnych, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej                                

dla gminy Poniec na lata 2015-2032. 

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

Gminy Poniec na rok 2015, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku                                       

od nieruchomości, 

8. Podjęcie uchwały w   sprawie :  określenia wysokości  stawek  podatku                               

od środków  transportowych, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec                                           

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

11. Wysłuchanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, 

12.  Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej, 

13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

14.  Wolne wnioski i zapytania, 

15. 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.    

 

Radny Marcin Stróżyński zgłosił interpelacje pod adresem Starosty Powiatu 

Gostyńskiego z prośbą o przycięcie pozostałych konarów drzew przy drodze powiatowej 

pomiędzy miejscowościami Maciejewo i Aleksandrowo oraz naprawę poprzecznego 

zaniżenia nawierzchni przy posesji nr 22a w miejscowości Łęka Mała. 

 

Pkt 4. Podjęcie 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. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

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 wprowadzone Uchwałą nr X/73 /2015 z dnia 
30 października 2015 r. mają na celu ujednolicenie WPF na lata 2015-2032 z budżetem 
gminy w zakresie roku 2015 po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza nr 
57/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., 58/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., 72/2015 z dnia                       
2 września 2015 r., uchwałami VIII/61/2015 z dnia 11 września 2015 r., IX/66/2015               
z dnia 30 września 2015 r. i zarządzeniem nr 77/2015 z dnia 19 października 2015 r.            
W zakresie przedsięwzięć dalszą realizacje zadania "Przebudowa nawierzchni Rynku             
w Poniec" przenosi się na lata 2017 - 2019, co ma związek z przygotowywanym 
projektem budżetu 2016 gdzie na rok 2016 przewiduje się zadania pilniejsze do 
realizacji. W związku z podpisanymi nowymi umowami zmienia się limit zobowiązań dla 
zadania  "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Poniecu". 
 
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 27 października 2015 roku, na którym Skarbnik Gminy 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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/73/2015 

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. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Poniec na rok 2015. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 
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 zwiększa się plan dotacji celowej 

na zadania zlecone o kwotę 190.798,38 zł. z przeznaczeniem 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                 

za drugi okres płatniczy roku 2015. 

Dział 750 

Proponuje się zwiększyć o 171.419 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z 

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

Dział 756 

W związku uzyskaniem większych niż planowano dochodów z podatku od czynności 

cywilno-prawnych proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 104.000 zł. 

Dział 801 

Na podstawie zarządzenia Wojewody wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji celowych na 

zadania zlecone o łączną kwotę 487,15 zł. z tego dla rozdziału 80101 o kwotę 451,01zł. i dla 

rozdziału 80110 o kwotę 36,14 zł. 

Dział 852 

 Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych 

na zadania własne: 

- o kwotę 9.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 

zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

- o kwotę 7.025 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 

- o kwotę 8.725 zł. z przeznaczeniem na wpłacenie dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie 

na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego 

pracę socjalna w środowisku w roku 2015. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 190.798, 38 zł. zgodnie z przeznaczeniem 

przyznanej dotacji. 

Dział 400 
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Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 209.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje 

inwestycyjną dla Gminnego Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na zakup koparko- 

ładowarki. 

Dział 700 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i usług pozostałych dla budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy 

Dział 750 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go przewidywanych 

wydatków.  

Dział 801 i 854 

Proponuje się, na wnioski kierowników jednostek oświatowych, dokonać korekt planu 

wydatków dostosowujących go do przewidywanych oszczędności i potrzeb. Ponadto w 

związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się wydatki § 4240 z dotacji 

celowej na zadania zlecone dla rozdziału 80101 o kwotę 451,01 i dla rozdziału 80110 o kwotę 

36,14 zł. 

Dział 852 

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków działu zgodnie z przyznanymi dotacjami. Ponadto 

na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu proponuje się dokonać zmian 

w planie wydatków jednostki mających na celu dostosowanie planu do przewidywanych 

wydatków i jednocześnie uzyskanie kwoty 6.000 zł. na zakup inwestycyjny samodzielnego 

serwera z oprogramowaniem. 

Dział 926 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu przez dostosowanie go do przewidywanych 

potrzeb. 

Działy 900 i 921 

Na wniosek sołtysów wsi Czarkowa i Drzewiec proponuje się wprowadzić zmianę w planie 

wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach. 

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 środki własne zakładu zaplanowane na wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych na 

działalność "gospodarka ściekowa"  tj.: 

dział 900 rozdział 90001 -  kwotę  15.400 zł. 

przenieść na wydatki inwestycyjne  w tej działalności tj.: 

dział 900 rozdział 90001 § 6070  -  kwota 15.400 zł. 

z przeznaczeniem na modernizację szafy sterującej przepompownią ścieków na ul. Szkolnej 

w Poniecu. 

 

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 27 października 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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/74/2015 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że w związku z wnioskiem Powiatu 

Gostyńskiego i działaniami związanymi z poprawą jakości  dróg powiatowych, także                     

w granicach Gminy Poniec, postanawia się udzielić pomocy finansowej w roku 2016 dla 

Powiatu Gostyńskiego w kwocie 290.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 

bieżących na drogach powiatowych.  

 

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 27 października 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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/75/2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                                       

od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 
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Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że w projekcie uchwały stawki 

podatku od nieruchomości zostały obniżone, za wyjątkiem  stawek od budowli oraz 

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym. Pozostałe stawki kwotowe proponuje się obniżyć od 

0,03 zł do 3,58 zł  podstawy opodatkowania. 

 

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 27 października 2015 roku, na którym Inspektor UM Małgorzata Boniec 
udzieliła radnym wyczerpujących wyjaśnień na zgłoszone zapytania. Skarbnik dodał,            
że stawki podatku wzrosły o 1% w stosunku do roku poprzedniego. 
 
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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/76/2015 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku                     

od środków  transportowych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że ustawa z dnia 12 stycznia 1991 

o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy na właścicieli środków 

transportowych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach 

prawnych, a także jednostkach organizacyjnych osób prawnych. 

Opodatkowaniu podlegają : 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony                          

i większej, 

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną  masę całkowitą  od 7 ton i większą, 

- autobusy. 

Górne granice poszczególnych stawek kwotowych określa na każdy rok podatkowy 

Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy to Rada Miejska określa                  

w drodze uchwały wysokość podatku od środków transportowych z tym, że roczna 
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stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć rocznych 

stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów. 

W projekcie uchwały proponowane stawki zostały obniżone.   

 
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 27 października 2015 roku, na którym Inspektor UM Małgorzata Boniec 
udzieliła 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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/77/2015 

w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku od środków  transportowych. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych do kompetencji Rady należy 

określanie wysokości oraz sposobu pobierania  opłaty targowej obowiązującej                         

na terenie gminy Poniec. 

Proponowane stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłaty targowej, określonej 

w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r., w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Monitor Polski poz.735). 

Zmiana dotychczasowej uchwały spowodowana jest fakultatywnością tej opłaty od                

1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

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 27 października 2015 roku, na którym Skarbnik Gminy Andrzej 
Przybylski 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. 
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Rada Miejska w obecności  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/78/2015 

w sprawie opłaty targowej. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec                                           

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia                          

i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Piotra Kaźmierczaka o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak poinformował, że głównym celem programu jest 

kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych 

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

samorządową i organizacjami pozarządowymi. 

Jako zadania priorytetowe Gminy Poniec w roku 2016 określa się zadania z zakresu: 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie trudnym sytuacjom 

rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm, upowszechnianie kultury i sztuki, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Radny Andrzej Zieliński zwrócił się z zapytaniem, jakie środki finansowe są 

zaplanowane na realizację powyższego programu w roku 2016? 

 

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak udzielając odpowiedzi poinformował, że środki 

finansowe na realizację powyższego programu w 2016 roku wyniosą 79 000,00 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 27 października 2015 roku, na którym Inspektor UM Piotr Kaźmierczak 
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  14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr X/78/2015 
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w sprawie opłaty targowej. 

 

Pkt 11. Wysłuchanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił treść pisma, jakie wpłynęło od 

Naczelnika Urzędu Skarbowego do biura Rady Miejskiej w Poniecu. 

 

Radni zapoznali się z treścią pisma i przyjęli je do wiadomości. 

 

Pkt 12. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

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

Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z IX Sesji Rady 

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Odpowiedzi na interpelacje nie wpłynęły. 

 

Pkt 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady Miejskiej w Poniecu 

wpłynął projekt uchwały dotyczący ustalenia składu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego. Na terenie gminy Poniec działają 

dwie apteki, których status się nie zmienił. Jeżeli w ciągu 7 dni Rada Miejska w Poniecu 

nie prześle uwag do projektu do Rady Powiatu, to uchwała zostanie podjęta                                 

w niezmienionej formie.  

 

Radni przyjęli informację do wiadomości i jednogłośnie postanowili pozostawić                       

w formie, w jakiej projekt został przekazany przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu. 

 

Pkt 15. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  X  Sesji Rady Miejskiej                               
i o godz. 1540 dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 

 

 

Protokółował       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski              Jerzy Kusz 


