
   Protokół nr XV/2016 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  29 kwietnia  2016 roku w godz. 1400 -  

1600 w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

   

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  

             Pożarnej w Gostyniu      Krzysztofa Łoniewskiego 

 Kierownika Posterunku Policji w Poniecu   Roberta Prokopa 

 Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Poniecu     Ryszarda Gierę 

 Komendanta Gminnego OSP w Poniecu   Jerzego Wendzonkę 

 Dyrektorów szkół, kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Sołtysów  

 Przewodniczących Rady Sołeckiej 

 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 Marcin Stróżyński.     

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

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

porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej. Radni uwag nie zgłosili. 

 

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek  obrad  XV  

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 na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 

gminy Poniec, 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                             

nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032, 

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

budżetowej Gminy Poniec na rok 2016, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gostyńskiemu w roku 2016, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Poniec                            

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Żytowiecku, stanowiącej 

własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, 

10. Wysłuchanie informacji w sprawie współpracy gminy Poniec                                          

z organizacjami pozarządowymi za rok 2015, 

11. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej, 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

13. Sprawy organizacyjne, 

14. Wolne wnioski i zapytania, 

15. 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.  
 

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. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Poniec. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Komendanta Powiatowego Policji w 
Gostyniu o przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Gminy Poniec. 
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Komendant PSP w Gostyniu Krzysztof Łoniewski poinformował że w 2015 roku na 
terenie powiatu gostyńskiego zanotowano 857 zdarzeń z czego 134 pożary, 687 
miejscowych zagrożeń oraz 36 alarmów fałszywych. Na terenie Miasta i Gminy Poniec 
zanotowano 86 zdarzeń, z czego 19 pożarów, 66 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm 
fałszywy. 
Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Poniecu – 32, Dzięczynie - 12, Śmiłowie - 5, Łęce 
Małej i Czarkowie – po 4.  
Najczęściej powstałe zagrożenia miały miejsce w dziale: 
- obiekty mieszkalne – 28 
- środki transportu – 17 
- uprawy, rolnictwo – 10 
Najczęściej przyczynami pożarów były: 
- wady urządzeń mechanicznych – 4 
- wady środków transportu – 3 
- NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym - 3 
We wszystkich akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Poniec brało udział 
ogółem 85 jednostek straży pożarnej w obsadzie 160 strażaków, z czego 53 zastępy PSP 
Gostyń w obsadzie 178 strażaków, 106 jednostkek OSP z KSRG (Poniec) w obsadzie 586 
strażaków. 
Na terenie Miasta i Gminy Poniec w 2015 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Gostyniu przeprowadziła 12 czynności kontrolno – rozpoznawczych 
podstawowych i sprawdzających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ponadto 4 
odbiory nowych obiektów. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant wymienił 
wyposażenie jednostki OSP KSRG w Gminie Poniec. 
(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za wnikliwe i szczegółowe udzielenie 
informacji. Następnie zwrócił się z prośbą do podinspektora Ireneusza Rolnika z KPP 
Policji w Gostyniu o przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Poniec w 2015 r.  
 
Podinspektor Ireneusz Rolnik przedstawił informację dotyczącą stanu 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Poniec za 2015 rok, która stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
1. Przypadki przestępczości kryminalnej – na terenie Gminy Poniec popełniono w 2015 
roku 14 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. 
Porównując z innymi gminami na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w 
Gostyniu najwięcej zdarzeń zanotowano w Gostyniu – 61, Gmina Poniec jest z kolei na 
drugim miejscu. 
Na terenie działania KPP w Gostyniu w 2015 roku wszczęto 328 postępowań 
przygotowawczych o przestępstwa kryminalne. Stwierdzono 662 czyny o charakterze 
kryminalnym. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2015 roku wyniosła 89,9% i 
jest to najwyższa wykrywalność w skali województwa przy średniej wojewódzkiej 
60,2%. 
Należy stwierdzić, że w 2015 roku, pomimo wszczęcia mniejszej liczby postępowań 
stwierdzono wzrost ujawnionych czynów kradzieży z włamaniem.  W przypadku 
rozbojów i wymuszeń rozbójniczych odnotowano znaczny spadek czynów 
stwierdzonych w 2015 roku przy wszczęciu takiej samej liczby spraw. Działania 
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prowadzone przez naszą jednostkę miały również wpływ na ujawnienie większej ilości 
stwierdzonych czynów przestępstw narkotykowych.  Wśród ujawnionych w 2015 r. 
przestępstw gospodarczych, większość tak, jak w 2014 roku stanowią oszustwa 
gospodarcze oraz przywłaszczenia związane z obrotem gospodarczym. 
 
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego należy 
ocenić jako bardzo dobry. Wysoki wskaźnik wykrywalności sprawców, niski wskaźnik 
procentowy udziału powiatu w przestępczości województwa wielkopolskiego oraz niski 
wskaźnik przestępstw stwierdzonych przypadających na 10 000 mieszkańców wyraźnie 
wskazuje na to, iż teren naszego powiatu należy zaliczyć do bezpiecznych. 
(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za szczegółowe przedstawienie 
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa pub licznego na terenie powiatu 
gostyńskiego za 2015 rok i dokonał otwarcia dyskusji w tym temacie. 
 
Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem, czy monitoring działający na terenie 
Ponieca odstrasza potencjalnych przestępców i czy pomógł w wykryciu przestępstw. 
Radna pochwaliła również KPP w Gostyniu za liczne akcje profilaktyczne. 
 
Kierownik Posterunku Policji w Poniecu podkom. Robert Prokop poinformował,                              
że monitoring w Poniecu działa bardzo dobrze. Sprawdza się w dwóch kwestiach, działa 
prewencyjnie czyli odstrasza jak również pomaga w ustaleniu sprawców. 
 
Radna Ewa Kończak poruszyła również problem parkingu na rynku w Poniecu. 
Zaproponowała aby wydzielić jedną stronę rynku płatnego parkingu. 
 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński powiedział, że każdy pomysł jest dobry, jaki 
można zrealizować. Problem z brakiem miejsc parkingowych jest we wszystkich 
miejscowościach. Wprowadzenie parkometrów nie jest do końca dobrym rozwiązaniem.  
Są plany budowy parkingu przy Kościele pw. Chrystusa Króla, przebudowy ul. Szkolnej 
oraz rewitalizacja Rynku. 
 
Radny Mariusz Nowak odnosząc się do informacji Komendanta PSP w Gostyniu dodał, 
że wypadki w Dzięczynie spowodowane są złym stanem drogi. Remonty drogi nie są 
dokonywane na bieżąco, a samochodów jest co raz więcej. 
 
Radny Dariusz Kieliś wyraził zadowolenie z niskiego miejsca w ogólnym zestawieniu 
gmin Powiatu Gostyńskiego pod względem interwencji. Dodał, że jest to też duża zasługa 
Komendanta i Prezesa  Gminnego OSP, którzy podejmują działania, że świadomość 
mieszkańców wzrasta. Radny stwierdził, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na terenie 
gminy, to też jest na dobrym poziomie. Dodał, że dzielnicowi są widoczni w terenie, 
powoduje to wyższe poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
 
Prezes Zarządu M-G OSP Poniec wyszedł z propozycją aby zmienić organizację ruchu 
na Rynku w Poniecu w kwestii parkowania. Zaproponował aby linie ciągłe oddzielające 
parking od drogi zmienić na linie przerywane. Ułatwi to wyjeżdżanie bez konieczności 
objechania całego Rynku.  
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Podinspektor Ireneusz Rolnik wyjaśnił, że zarządca drogi dba aby była ona 
bezpieczna. Nie każdy sobie poradzi. Po drogach jeżdżą osoby z różnymi 
umiejętnościami. Skoro przyjęto, że ruch będzie odbywał się na zasadzie ronda, 
powinniśmy się tego trzymać. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował Komendantowi PSP w Gostyniu, 
podinspektorowi Ireneuszowi Rolnikowi za przybycie i przedstawienie informacji. 
Poinformował, że bezpieczeństwo pożarowe jest przypisane Gminie. Podkreślił też 
wysoki poziom wyszkolenia druhów ochotników jednostki w Poniecu. Wyraził 
zadowolenie z dobrych relacji na linii Gmina Poniec – Komenda Powiatowa PSP w 
Gostyniu oraz KPP w Gostyniu, podziękował za działalność prewencyjną ale w 
szczególności interwencyjną. 
 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                             

nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032. 

 

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 Rady Miejskiej w Poniecu                             

nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032, poinformował, że zmiana dotyczy 

Zawiadomienia Wojewody w kwestii akcyzy, dotacja 400.000,00 zł. 

 

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. 

 

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 XV/113/2016 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2016-2032. 

Uchwała 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 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 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Poniec na rok 2016. 

Zmiany w dochodach  
Dział 010  
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego nr XV/111/16 z dnia 31.03.2016r.,                 
o dofinansowaniu rekultywacji stawów w miejscowości Dzięczyna przyjmuje się 
zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł.  
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji 
celowej na zadania zlecone o kwotę 442.208,76 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 pierwszy okres płatniczy roku 2016.  
Dział 756  
W związku z faktycznym urealnieniem dochodów wpływów z tytułu podatków od 
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych proponuje się zwiększenie dochodów               
o kwotę 818.961,00 zł.  
Ponadto na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach dochodów z tytułu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających                       
z ustawy budżetowej na rok 2016 zwiększa się planowane udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok o kwotę 15.335,00 zł  
Dział 758  
Na podstawie informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji wynikających                       
z ustawy budżetowej na rok 2016 zmniejsza się plan części oświatowej subwencji 
ogólnej o kwotę 159.370,00 zł  
Dział 852  
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na 
zadania zlecone przeznaczone na :  
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania kwota 1.800,00 zł.  
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1.218,00 
zł.  
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających                     
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 262,00 zł.  
Ponadto w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się 
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne a zwiększa się składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 5.360,00 zł                    
a także zmniejsza się o kwotę 1.788.919,00 zł rozdział 85295 a przenosi się tą kwotę do 
rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze w związku z realizacją ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ , zgodnie z opublikowanym 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.04.2016 zmieniającym rozporządzenie                   
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w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów , rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
Dział 854  
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przyjmuje się plan dotacji 
celowej na zadania własne w kwocie 23.062 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  
Dział 900 
W związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Opracowanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec" realizowanego w 2015 roku, 
zwiększa się plan na kwotę 16.800,00 zł.  
 
Zmiany w wydatkach  
Działy  
010  
Zwiększa się plan rocznej opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 
przeznaczonych do realizacji zadań związanych z infrastrukturą komunalną tj. 
eksploatacją wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku Rów Polski 
o pow.4m2 o kwotę 5,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki zgodnie z dofinansowaniem 
Powiatu na rekultywacje stawów w Dzięczynie kwota 4.000,00 zł.  
Zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 442.208,76 zł. zgodnie z przeznaczeniem 
przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  
600  
W zakresie dróg powiatowych i gminnych proponuje się wprowadzić do planu wydatki 
na zadania:  
- przebudowa chodnika we wsi Śmiłowo przy drodze powiatowej kwota 30.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – dokumentacja Ronda, ul.Bojanowskiej oraz ul.Dworcowej             
w Poniecu kwota 100.000,00 zł, dokumentacja ul,Szkolna 50.000,00 zł,  
- przebudowa odcinka chodnika w Bączylesie kwota 30.000,00 zł,  
- przebudowa odcinka chodnika wGrodzisku kwota 30.000,00 zł,  
- zakup wiaty przystankowej w Maciejewie kwota 4.000,00 zł,  
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Miechcinie 200.000,00 zł,  
- przebudowa drogi gminnej w Waszkowie 50.000,00 zł,  
- remont drogi gminnej śródpolnej w Janiszewie 15.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – dokumentacja dróg Berlinek I i II kwota 50.000,00 zł,  
- zwiększenie planu na kruszenie gruzu na drogi gminne kwota 30.000,00 zł,  
Ponadto udzielić dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Gostyńskiemu na 
przebudowę drogi powiatowej Poniec- Waszkowo w kwocie 200.000,00 zł.  
A także na wniosek sołtysa Waszkowo dokonuje się zmian w wydatkach Funduszu 
sołeckiego polegających na zwiększeniu planu na utrzymanie dróg o kwotę 3.400,00 zł.  
750  
Proponuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – dokumentacja 
dotycząca planów odnowy wsi Gminy Poniec w kwocie 15.000,00 zł oraz zwiększenie 
zakupów materiałów w Urzędzie Miejskim w Poniecu w związku z planowanym 
zakupem regałów do archiwum zakładowego tj. kwota 6.000,00 zł.  
758  
W związku z wnioskiem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 
o wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez udzielanie kredytów i 
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pożyczek finansowych dla podmiotów gospodarczych, proponuje się zwiększenie 
udziałów Gminy Poniec jako udziałowca o kolejne dwa udziały o wartości 20.000,00 zł .  
801  
Proponuje się wprowadzić do planu wydatki na zadania:  
- adaptacja pomieszczeń poddasza w Przedszkolu w Poniecu na potrzeby Sali 

przedszkolnej kwota 150.000,00 zł,  

- remont piwnicy w Publicznym Gimnazjum w Poniecu kwota 25.000,00 zł,  

- naprawa drzwi wejściowych w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum                              

w Żytowiecku kwota 15.000,00 zł  

- dofinansowanie programu "Umiem pływać" dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej               

w Poniecu kwota 14.950,00 zł  

Ponadto zmniejsza się plan na usługach z tytułu dokumentacji na Termomodernizację 

Gimnazjum a zwiększa się paragraf inwestycyjny na to zadanie kwota 170.000,00 zł  

852  

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 262,00- zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.  

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwoty przyznanych dotacji na zadania zlecone 

1.800,00 zł zgodnie z jej przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych oraz 

kwotę 1.218,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty utrzymania 

tych zadań.  

Dokonuje się zmian zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego tj. 

zmniejsza się rozdział 85212 Świadczenia rodzinne a zwiększa się składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 

5.360,00 zł a także zmniejsza się o kwotę 1.788.919,00 zł rozdział 85295 a przenosi się 

tą kwotę do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze w związku z realizacją ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ , zgodnie z opublikowanym 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.04.2016 zmieniającym rozporządzenie                     

w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów , rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

854  

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 23.062,00- zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych.  

900  

Na wniosek sołtysa Waszkowo proponuje się wprowadzić zmianę w planie wydatków               

z Funduszu sołeckiego w tym sołectwie .  

Proponuje się ponadto wprowadzić do planu wydatki na zadania:  

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie nowego osiedla Berlinek II – kwota 

100.000,00 zł  

- budowa ogrodzenia wokół kompleksu ogródków działkowych przy nowopowstającym 

osiedlu Berlinek II – kwota 40.000,00 zł.  

921  

Na wniosek sołtysa Waszkowo proponuje się wprowadzić zmianę w planie wydatków             

z Funduszu sołeckiego w tym sołectwie .  
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Proponuje się ponadto wprowadzić do planu wydatki na zadanie - renowacja jednej 

figury i odtworzenie drugiej figury przydrożnej znajdujących się w Sarbinowie 

wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 35.000,00 zł,  

Ponadto udzielić dotacje dla GCK na :  

- zakup kompletu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Teodozewie 15.000,00 zł,  

- budowę i ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Waszkowie 15.000,00 zł,  

- w Zawadzie budowę płyty tanecznej przy placu zabaw kwota 10.000,00 zł oraz na 

utwardzenie terenu wewnątrz wiaty rekreacyjnej kwota 5.000,00 zł.  

- na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich z terenu Gminy Poniec kwota 

120.000,00 zł  

926  

Proponuję się zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zużycie energii i gazu 

dotyczących poniesionych wydatków na prąd i gaz na Hali widowiskowo sportowej, 

które zostaną w najbliższym czasie zrekompensowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Poniecu.  

Ponadto proponuje się zwiększenie zakupów i usług o kwotę 5.000,00 zł. na zadania               

w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników turniejów 

sportowych realizowanych przez Gminę Poniec. 

 

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  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały               

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XV/114/2016 

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

2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gostyńskiemu w roku 2016. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu              

w roku 2016, poinformował, że udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu 

w roku 2016 na przebudowę drogi powiatowej nr 4952P Poniec - Waszkowo  w kwocie 

200.000 zł. 

 

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. 

 

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 XV/115/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Poniec                             

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że we wrześniu 2002 roku Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę w sprawie 

przystąpienia do Samorządowego Fundusz Poręczeń Kredytowych  Sp. z o. o.                           

w   Gostyniu, utworzonego z inicjatywy Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty 

Powiatu Gostyńskiego. Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Poniec posiada wkład 40 tys. 

zł., a więc równowartość 4 udziałów w spółce. Ostatni udział w spółce Gmina objęła                

w roku 2006.  

Celem funkcjonowania Funduszu, obok działalności informacyjno - doradczej jest 

wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez udzielenie poręczeń 

kredytów i pożyczek finansowych dla podmiotów gospodarczych. Z informacji Prezesa 

Funduszu wynika, zgromadzony przez Fundusz kapitał jest niewystarczający, aby 

sprostać zapotrzebowaniu zainteresowaniu podmiotów poręczenia. 

Proponuję zwiększenie wkładu pieniężnego w przedmiotowym Funduszu o kwotę 20 

tys. zł obejmujące kolejne 2 udziały. 
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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 XV/116/2016 

w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Poniec w Samorządowym Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Żytowiecku, stanowiącej własność 

gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Żytowiecku, stanowiącej własność 

gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. 

 

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 Właściciel nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 256 

o łącznej powierzchni 0.0900 ha, zwrócił się z prośbą o sprzedaż nieruchomości 

sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254 o  powierzchni 0.0600 

ha, w celu   powiększenia własnej nieruchomości – celem poprawienia funkcji już 

posiadanej działki. Nieruchomość, która ma być przedmiotem sprzedaży znajduje się 

bezpośrednio przy zabudowie mieszkalno - gospodarczej Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca przedmiotową nieruchomość użytkował będąc w przekonaniu, że jest 

jego własnością.  

 Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

nieruchomość jest zbywana w formie bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej część, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste 

osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 

 Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tej sytuacji, ponieważ sprzedaż 

przedmiotowych nieruchomości umożliwi właścicielowi działki nr 256 położonej                  

w Żytowiecku poprawienie warunków zagospodarowania. Jednocześnie należy 

zauważyć, iż zbywana działka nie może zostać zagospodarowane jako odrębna 

nieruchomość w związku z tym, że działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym 

nakładami poniesionymi przez Wnioskodawcę. Zbycie w/w nieruchomości na rzecz 

właściciela działki nr 256 nie odbywa się ze szkodą dla pogorszenia funkcji pozostałych 

działek sąsiadujących. 

 Zgodnie z art. 151 kodeksu cywilnego, „ Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub 

innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, 

właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego , chyba że bez 

uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu 

współmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian 
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za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienie zajętej części 

gruntu, jak również tej części, która na wskutek budowy straciła dla niego znaczenie 

gospodarcze.” 

 Zatem omawiana wyżej działka, może być przedmiotem sprzedaży 

bezprzetargowej jako grunt dodatkowy, niezbędny celem poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

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 XV/117/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w Żytowiecku, stanowiącej własność gminy Poniec, 

celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Wysłuchanie informacji w sprawie współpracy gminy Poniec                                          

z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Inspektora UM o przedstawienie 

informacji w sprawie współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi za rok 

2015. 

 
Inspektor UM Piotr Kaźmierczak  przedstawił  informację w sprawie współpracy 

gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni przyjęli informacje bez uwag. 

 

Pkt 11. Przyjęcie protokołu z XIV 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 XIV Sesji Rady Miejskiej. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XIV 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.  

 

Pkt  16. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Brak 

 
Pkt 17. Zakończenie.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XV  Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1600 

dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


