
Protokół nr XI /2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 24 listopada  2015 roku 

o godz. 14oo – 1510 w sali Gminnego Centrum Kultury  Sportu Turystyki                                 

i Rekreacji w Poniecu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia XI Sesji 

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

 

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 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 był radny Piotr Jańczak i 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 zmiany uchwały na X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z 

dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej.”. Numeracja następnych 

punktów zmieni się o +1. 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu w pozycji nr 9 

(pozostała numeracja zmienia się o +1). 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XI 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Poniec na rok 2015, 
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5. Podjęcie uchwały  w sprawie:   zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr X/76/2015 Rady Miejskiej   

w Poniecu z dnia 30 października   2015 r. w sprawie określenia  wysokości 

stawek podatku od nieruchomości,  

7. Podjęcie uchwały w sprawie:  określenia wzorów formularzy deklaracji                       

i informacji podatkowych, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej              

w Poniecu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej, 

10. Przyjęcie protokołu z X 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 X 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.    

 

Nie zgłoszono 

 

Pkt 4. 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. 

 



 3 

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 19.279,04 zł. wpływy z różnych dochodów, co ma związek z 

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

Dział 852 

Zwiększa się plan dochodów działu o kwotę 1513,50 przyznaną ze środków Powiatowego 

Urzędu pracy jako premię za zatrudnienie bezrobotnego stażysty w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Poniecu. 

Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

W związku z przewidywaniem większych niż zaplanowano wpływów z podatku rolnego 

proponuje się zwiększyć o 3.000 zł. plan wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych. 

Dział 750 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania.  

Dział 801  

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

wydatków dostosowujących go do przewidywanych  potrzeb przez zwiększenie o łączną 

kwotę 14.000 zł.. 

Dział 851 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu poprzez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania.  

Dział 852 

Proponuje się na wniosek kierownika OPS zmienić plan wydatków działu poprzez 

dostosowanie go do przewidywanych wydatków i oszczędności na wynagrodzeniach 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. W zmianie uwzględnia się wypłatę 

premii przyznanej  z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego stażysty dla 

jego opiekuna w kwocie łącznej 1.513,50 (wynagrodzenie i ZUS) 

Dział 900 

Proponuje się zwiększyć wydatki działu o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na usługę 

utrzymania czasowo odebranych osobie fizycznej psów w schronisku w Dalabuszkach. 

Poniesiony wydatek w terminie późniejszym będzie podlegał zwrotowi od właściciela psów. 

Ponadto proponuje się zmienić plan wydatków działu w zakresie utrzymania zieleni zgodnie z 

przewidywanymi wydatkami. 

Dział 926 

Proponuje się zmienić plan wydatków działu przez dostosowanie go do przewidywanych 

wydatków bez jego zwiększania. 

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

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 
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Radnych, 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 XI/80/2015 

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

2015. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektor UM Małgorzatę Boniec                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Małgorzata Boniec poinformowała, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia            

1 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w ust. 1 i 2 w/w ustawy. 

Zaproponowane w projekcie uchwały zwolnienia dotyczą nieruchomości wykorzystywanych 

na cele kulturalno – oświatowe, ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie 

zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji o charakterze  ogólnodostępnym,                      

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej.  

Przedmiotem zwolnienia są również poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m 

wysokości, z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, a także grunty pod drogami śródpolnymi, 

oznaczone w  ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”. 

 

Projekt niniejszej uchwały w dniu 14 października 2015 roku został przesłany do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departamentu Monitorowania Pomocy 

Publicznej w Warszawie celem zapoznania się z jego treścią. Prezes w/w Urzędu przesłał 

pismem z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu: 09.11.2015 r.) uwagi, które zostały 

uwzględnione. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 

Radnych, na którym Inspektor UM udzieliła radnym wyczerpujących wyjaśnień na 

zgłoszone zapytania. 
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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 XI/81/2015 

w sprawie zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr X/76/2015 Rady Miejskiej   

w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia  wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektor UM Małgorzatę Boniec                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Małgorzata Boniec poinformowała, że zmiana uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości jest następstwem zmian w ustawie z dnia                   

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych przez art. 37 ustawy               

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Z dniem 1 stycznia 2016 r. w art. 5 w ust. 1 

dodaje się lit. d. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 

Radnych, na którym Inspektor UM 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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XI/82/2015 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/2015 Rady Miejskiej   w Poniecu z dnia                    

30 października 2015 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku                      

od nieruchomości. 
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Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji                       

i informacji podatkowych, 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektor UM Małgorzatę Boniec                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Małgorzata Boniec poinformowała, że zmiana uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest następstwem zmian w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych 

przez art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Z dniem 1 stycznia 

2016 r. w art. 5 w ust. 1 dodaje się lit. d. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 

Radnych, na którym Inspektor UM udzieliła 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 XI/83/2015 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Zastępce Burmistrza o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak poinformował, że Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego zwrócił się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Województwu 

Wielkopolskiemu w celu realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na 

dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. 

Dofinansowanie wyniesie 13 728,60 zł. Jest to kwota pomnożona na mieszkańców. Dodał,                 

że dotacja będzie wypłacona w dwóch ratach, pierwsza w roku 2016, druga w 2017. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 
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Radnych, na którym Zastępca Burmistrza 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 XI/84/2015 

w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 

 

 

Pkt 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej              

w Poniecu z dnia 30 października 2015 roku 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 zmiana uchwały nr X/78 /2015 

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej 

uzasadniona jest koniecznością uzupełnienia jej treści o zapis określający termin  

pobrania opłaty targowej. Ponadto dodany został zapis o terminie rozliczenia                        

się inkasenta z pobranej opłaty. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Klubu 

Radnych, 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  13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XI/85/2015 

w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia                       

30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 
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Pkt 10. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

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

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

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 

Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

Radny Mariusz Nowak poinformował, że odpowiedź na interpelację wpłynęła.  Prace 

zostały wykonane. Nie poprawiło to jednak bezpieczeństwa na drodze w Dzięczynie. 

Zostały wycięte gałęzie, lecz nie w tych miejscach, które były ujęte w interpelacji. 

 

Pkt 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Andrzej Zieliński stwierdził, że na terenie Gminy jest mało dróg                                      

o nawierzchni gruntowej. Natomiast te, które są  wymagają wyrównania i uzupełnienia,                      

są w bardzo złym stanie. Zwrócił się więc z prośbą o w miarę szybkie i możliwe 

wykonanie napraw. 

 

Pkt 15. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XI  Sesji Rady Miejskiej                               

i o godz. 1510 dokonał zamknięcia obrad Sesji.     

 

 

 

Protokółował       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski              Jerzy Kusz 


