
  Protokół nr XIV/2016 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  31 marca  2016 roku w godz. 1400 -  1530 

w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XIV Sesję Rady 

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  a w ich imieniu : 

   

 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 

uczestniczy 14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki.     

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

obrad  sesji  wraz z zaproszeniami na XIV Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do 

porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej. 

 

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 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w 

Śmiłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 225/2, stanowiącej własność Gminy 

Poniec. 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu.  W tej sytuacji 

przewodniczący obrad  Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu 

jako: 

 

- punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Śmiłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka                  

nr 225/2, stanowiącej własność Gminy Poniec. 

 

Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 
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Rada Miejska po wprowadzeniu zmian  w głosowaniu jednomyślnie przyjęła 

następujący porządek  obrad  XIV  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 2016, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 

2015-2025, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej                       

w obrębie Łęka Mała, Gmina Poniec, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177, stanowiącej 

własność gminy Poniec, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Śmiłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka                                       

nr 225/2, stanowiącej własność Gminy Poniec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

12. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego                          

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015, 

13. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej, 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

15. Sprawy organizacyjne, 

16. Wolne wnioski i zapytania, 

17. Zakończenie. 
 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

             

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej                    

w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym.  
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Informacja została przyjęta bez uwag. Stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.  
 

Brak 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Poniec na rok 2016. 

   

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2016, 

które przedstawiają się następująco w planie dochodów i wydatków. 

 

Zmiany w dochodach 

Dział 751 

W związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie zwiększa się 

plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.760,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie 

kosztów zakupu urn przezroczystych na wybory. 

 

Dział 756 

W związku z faktycznym  urealnieniem dochodów wpływów z tytułu podatków                       

od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zwiększa się dochody. 

 

Dział 852 

Na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych  

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się plan dotacji celowych                  

o kwotę 1.793.640,- zł. 

 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

751 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 4.760,- zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych na wybory. 
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750   

W wyniku wstecznej konsolidacji jednostek podległych gminie dot. podatku VAT , gmina 

została zobowiązana do zapłaty  tegoż podatku, zatem  zwiększa się plan tego wydatku  

o 100.000 zł. 

Ponadto zwiększa się wydatki na: 

-  zakup programu księgowego KASA+  w kwocie 4000 zł  

- zakupy na komputery i inne urządzenia komputerowe 12.000 zł  

- usługi z związane z instalowaniem nowych komputerów i programów 10.000 zł.,  

- usługi związane z przekształceniem OSIR Poniec w spółkę prawa handlowego                  

18.000 zł.  

- zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 15.300,00 zł.  

-  zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych 140.000 zł.  

- opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec 30.000 

zł. 

 

754  

Zwiększa się plan w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                   

w rozdziale pozostałej działalności - przeniesienie kamery monitoringu w kwocie 

1.500zł. 

Ponadto wprowadza się  do planu wydatków: 

-  kwotę 15.000 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu samochodu 

pożarniczego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gostyniu,  

- kwotę 42.500 zł. przeznaczoną na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Gostyniu, 

 

758  

Wprowadza się do planu wydatków: 

- kwotę 5.000 zł. przeznaczoną na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone 

wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy, którzy zostali powołani do 

odbycia ćwiczeń wojskowych, 

 

801    

Wprowadza się do planu wydatków: 

- kwotę 170.000 zł. na opracowanie dokumentacji zadania dot. Termomodernizacja 

Publicznego Gimnazjum w Poniecu. 

Ponadto  na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w dziale 801                      

w zakresie działalności Szkoły zmniejsza się  usługi pozostałe zwiększając 

wynagrodzenia na umowy zlecenie z tytułu zatrudnienia pracownika w celu 

zabezpieczenia m.in. prac kancelaryjnych w sekretariacie szkoły. 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gimnazjum w Poniecu w zakresie zmian planu 

kwot § 4700 tj. szkolenia przeznaczonych na przeszkolenie pracownika                                         

w zakresie kierowania ruchem drogowym i planowanym szkoleniem sekretarza szkoły.  
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W związku z konsolidacją jednostek dot. VAT zwiększa się w planie wydatków wydatki 

związane z podatkiem należnym VAT  w Szkole Podstawowej w Poniecu o kwotę 1.500,- 

zł a w  Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej kwotę 5,00zł , a zmniejsza się 

zakupy energii w tych jednostkach. 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od stycznia 2016 roku, na wniosek 

Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół zmniejsza się plan wydatków na podróże 

służbowe krajowe o kwotę 2.750,- a zwiększa się  plan wydatków na szkolenia 

pracowników. 

 

851  

W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r.,                      

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r.poz.1053,                            

z późn.zm.) przenosi się wydatki związane z dofinansowaniem Budowy bazy Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego                

w kwocie 6.865,00 z rozdziału 85195 - "Pozostała działalność" do rozdziału 85141 

"Ratownictwo medyczne". 

 

852   

W dziale 852 dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie zmian planu kwot § 

2910 przeznaczonych na zwrot dotacji z tytułu programu Asystent Rodziny w kwocie 

2.530,- zł  

W związku z otrzymaniem przez Gminę w kwocie 39.000 zł. na realizację programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( przyjętej do budżetu 

Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 100/2016 z dn. 29 lutego) i przeznaczeniem jej na 

to zadanie w planie wydatków, zmniejsza się o kwotę 39.000 zł.  plan wydatków 

środków własnych uprzednio zarezerwowanych na to zadanie a zwiększa się plan na 

usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS oraz usługi za pobyt podopiecznych Gminy 

Poniec w domach pomocy społecznej. 

Na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych  

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się plan na zasiłki okresowe 

kwota 3.687,- zł , zasiłki stałe kwota 1.903,- zł oraz na realizację Programu Rodzina 500 

Plus zgodnie z Ustawą z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci - 

1.788.919,-zł , a zmniejsza się natomiast plan na składkach opłacanych za osoby 

pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 869,- zł. 

 

926 

Wprowadza się  do planu wydatków zgodnie z zaleceniami, usługi dotyczącej 

zabezpieczenia balustrad na Hali widowiskowo-sportowej w Poniecu w kwocie                 

30.000 zł 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. Poinformował, że temat 

był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji, na którym zostały 

udzielone radnym wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem czy zakupiony samochód będzie 

przeznaczony wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych? 

 

Burmistrz Gminy Jacek Widyński udzielając odpowiedzi na pytanie wyjaśnił, ze 

samochód będzie wykorzystywany w Gminie Poniec również do innych celów, jeśli tylko 

takie będą wynikały z potrzeby. Nie tylko do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały                       

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/105/2016 

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

2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poniec               

na lata 2015-2025. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. Dodał, że Strategia 

jest dokumentem bardzo obszernym, została przesłana radnym drogą elektroniczną. 

Każdy miał możliwość zapoznania się z jej treścią. 

 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-

2025. Poinformował, że jest to najważniejszy dokument urbanistyczny w gminie. 

Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025 określa  priorytety i cele polityki 

rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia 

stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu 

o strategię, jak i również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do 

standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę 

do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych. 

W Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025 Gmina otrzymała nową misję oraz 

wizję rozwoju. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji w której radni nie 

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany podczas wspólnego 

posiedzenia komisji, na którym zostały udzielone radnym wyjaśnienia na  zgłoszone  

zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/106/2016 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań              

z zakresu świadczenia wychowawczego, poinformował, że od 1 kwietnia wchodzi                    

w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program Rodzina 500+. 

Organy gminy mają obowiązek wyznaczyć lub utworzyć jednostkę organizacyjną 

właściwa do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Poniecu jest jednostką organizacyjną gminy Poniec realizującą zadania                

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wobec powyższego 

wyznaczenie tej jednostki również do realizacji zadań dotyczących świadczenie 

wychowawczego jest uzasadnione. Nie ma potrzeby tworzenia w tym celu nowej 

jednostki. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia . Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji, na którym zostały 

udzielone radnym wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Radny Andrzej Zieliński zwrócił się z zapytaniem jak Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

przygotowany do programu 500+. Czy nie problemów z uzyskaniem dodatkowych 

dokumentów potrzebnych do wniosku? 
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Śmigielska wyjaśniła, że OPS jest do 

programu przygotowany w 100%. Jest to pierwsze takie duże zadanie, jakie ośrodek 

będzie realizował. Wnioski można składać elektronicznie, bądź osobiście. Ośrodek 

posiada program, który umożliwi pobranie wszystkich potrzebnych dokumentów do 

wniosku. Program na dzień dzisiejszy nie jest mocno obciążony. Trudno natomiast 

stwierdzić, jak obsługa i pobieranie danych będzie wyglądało, gdy rozpocznie się 

składanie wniosków. Osoba składająca wniosek nie ma obowiązku załączenia do niego 

wszystkich dodatkowych dokumentów. Jednak usprawni to weryfikacje danych.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały              

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/107/2016 

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej                       

w obrębie Łęka Mała, Gmina Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Inspektora UM o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Daniel Zborowski przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Rada Miejska w Poniecu uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łęka Mała, gmina Poniec.                                

W procedurze planistycznej został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie                            

z obowiązującymi ustawami. 

Sporządzenie tego planu i przewidywane w nim rozwiązania nie naruszają ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia                          

20 września 2013r. 

Przedmiotowe sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęka Mała, gmina Poniec jest więc zasadne 

i wpłynie korzystnie na rozwój miasta i gminy Poniec. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji, na którym zostały udzielone radnym 

wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały              

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/108/2016 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Łęka Mała, Gmina Poniec. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Inspektora UM o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Jan Stachowiak przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że Gmina ma obowiązek określenia w formie uchwały programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem Programu jest 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi.  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone                           

są w budżecie Gminy Poniec na 2016 r. w wysokości 46 000 zł. Wydatkowanie środków 

finansowych na realizację działań zawartych w programie odbywać się będzie na 

podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji, na którym zostały udzielone radnym 

wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę 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  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/109/2016 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177, stanowiącej 

własność gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Inspektora UM o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że nieruchomość stanowi niezabudowaną i niezagospodarowaną działkę gruntu, 

wpisaną w ewidencji gruntów jako grunty pod rowami.  

Przedmiotowa nieruchomość objęta niniejszą uchwałą nie jest przedmiotem dzierżawy  

i nie przynosi żadnych dochodów do budżetu gminy. Powyższa działka nie pełni już 

funkcji nieruchomości zagospodarowanej pod rowami i stanowi nieużytek. W związku 

ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem przedmiotowej działki gruntu przez 

właściciela nieruchomości sąsiedniej, sprzedaż tej nieruchomości pozwoli na uzyskanie  

dochodów z tyt. sprzedaży do budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji, na którym zostały udzielone radnym 

wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały              

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/110/2016 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177, stanowiącej własność gminy Poniec. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Śmiłowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka                                                     

nr 225/2, stanowiącej własność Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Inspektora UM o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że nieruchomość stanowi niezabudowaną i niezagospodarowaną działkę gruntu, 

wpisaną w ewidencji gruntów jako nieużytki.  

Przedmiotowa nieruchomość objęta niniejszą uchwałą nie jest przedmiotem dzierżawy     

i nie przynosi żadnych dochodów do budżetu gminy. W związku ze zgłaszanym 

zainteresowaniem nabyciem przedmiotowej działki gruntu przez właściciela 

nieruchomości sąsiedniej, sprzedaż tej nieruchomości pozwoli na uzyskanie  dochodów 

z tyt. sprzedaży do budżetu gminy.  

W przedmiotowej sprawie została również podjęta Uchwała Sołectwa Śmiłowo 

wyrażająca zgodę  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji, na którym zostały udzielone radnym 

wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/111/2016 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Śmiłowie, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 225/2, stanowiącej własność Gminy 

Poniec. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
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Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że podatki na terenie naszej gminy zbierane są w formie inkaso przez sołtysów. Na 

wniosek sołectwa Szurkowo proponuje się zmianę inkasenta w tej miejscowości. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. Poinformował, że temat był 

szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji, na którym zostały udzielone radnym 

wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały            

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIV/112/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 

lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 12. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego                          

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Kierownika OPS o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Śmigielska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie za rok 2015. 

 

Rada Miejska wysłuchała sprawozdanie i przyjęła je do wiadomości. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie                                         

z  paragrafem 38  Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu                        

z XIII Sesji Rady Miejskiej. 

 



 13 

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XIII Sesji Rady 

Miejskiej.  

 
Pkt  14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Nie wpłynęły 

 

Pkt 15. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku. Dokumenty są dostępne                    

do pobrania. 

 

Pkt  16. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radna Łucja Markowska poruszyła temat odbioru śmieci. Zauważyła, że ceny                       

za odbiór odpadów maja znacznie wzrosnąć. Spowodowane jest to wzrostem utylizacji 

śmieci. Zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza, czy to prawda? 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński jako członek zarządu KZGRL poinformował, że na 

wysokość opłat wpływa koszt utylizacji śmieci w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów w Trzebani. Zakład na dzień dzisiejszy jest wypłacalny. Ustalenie cen należy 

do walnego zgromadzenia związku. W tym przypadku nie można się sugerować 

artykułami w prasie, jakie na chwilę obecna się pojawiają.   

 

Radna Ewa Kończak w związku z informacja Starostwa Powiatowego w Gostyniu                    

o łataniu dziur w II kwartale br poprosiła o sprecyzowanie terminu remontu drogi 

Karzec – Rokosowo. 

 
Pkt 17. Zakończenie.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XIV  Sesji Rady Miejskiej i o godz. 

1630 dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

 

 

   Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                    Jerzy  Kusz 


