
   Protokół nr XVII/2016 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  26 sierpnia  2016 roku w godz. 1400 -  

1610 w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

   

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Dyrektorów szkół 

 Sołtysów  

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz   stwierdził, że zgodnie z listą obecności  w sesji 

uczestniczy 13 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki i Marcin Stróżyński.     

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

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

porządku obrad XVII 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   

punktów: 

-  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

rzecz INEA S.A. 

 

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 9 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 

 

- punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na rzecz INEA S.A. 
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Radni uwag nie zgłosili. 

 

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek  obrad  XVII  

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 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, 

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

budżetowej Gminy Poniec na rok 2016, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gostyńskiemu, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody                                          

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poniec, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10 obręb Bączylas i działka nr 

226/3 obręb Rokosowo stanowiących własność Gminy Poniec na 

nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 65/15 obręb Bączylas 

stanowiącą własność prywatną, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz INEA S.A., 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy, 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Poniec, 

13. Przyjęcie protokołu z XIV 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. 
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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. 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. 

 

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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/124/2016 

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 5. 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 852 

Na  podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji 

celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 21.069,- zł. oraz 

dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych kwota 

2.500,00 zł 

 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

400 

Na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu 

proponuje się udzielić dotacji celowej na wykonanie studni głębinowej o głębokości 33 

m na terenie gminy Poniec 200.000,00 zł. 

600 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na drogach gminnych w poniższych zadaniach : 

- przebudowa drogi w Miechcinie 35.000,00 zł 

- przebudowa drogi w Waszkowie 40.000,00 zł 

- przebudowa chodnika w Grodzisku 5.500,00 zł 

- przebudowa chodnika w Bączylesie 3.000,00 zł 

700 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na  zakup materiałów związanych                                  

z wykonaniem remontu i przeprowadzeniem remontu dwóch lokali mieszkalnych 

położonych przy ul.Respądka i ul.Gostyńskiej w Poniecu w związku z przydzieleniem 

lokali socjalnych na łączną kwotę 15.000,00 zł. Ponadto proponuje się zwiększyć zakup 

usług na sfinansowanie podziałów nieruchomości, pomiary geodezyjne działek a także 

koszty wycen oraz koszty ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach w łącznej 

kwocie 35.000,00 zł  

801  

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie – adaptacja poddasza                                  

w przedszkolu w Poniecu na salę przedszkolną w kwocie 190.000,00 zł. Ponadto 

proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków nie powodujące zwiększenia 

wydatków ogółem w zakresie wydatków w  Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu 

o kwotę 13.372,00 zł w związku z realizacja dowozów szkolnych indywidualnych                       

i eksploatacją samochodu do przewozu dzieci użyczonego od Gminy Poniec a także 
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koniecznością zatrudnienia dodatkowego opiekuna. Ponadto zwiększa się o 6.000,00 zł 

wydatki na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy 

dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości 

udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zgodnie ze 

zwiększeniem subwencji oświatowej nr pisma ST5.4750.341.2016.4g 

 

 

852 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji 23.569,00 zł. zgodnie z jej 

przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacenia składek 

zdrowotnych za podopiecznych Gminy Poniec. 

921 

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na usługi 

pozostałe w kwocie 600,00 zł na organizację imprez kulturalno-integracyjnych                        

w Poniecu. 

600,754,900,921 

Na wniosek sołtysów wsi Janiszewa, Czarkowa, Śmiłowa, Miechcina, Bogdanek  

proponuje się wprowadzić zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych 

sołectwach nie powodujące zwiększeń ani zmniejszeń planu wydatków. 

 

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 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/125/2016 

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

2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gostyńskiemu. 
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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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,         

poinformował, że udziela się pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Gostyńskiego 

w kwocie 490.000,00 zł. na dofinansowanie zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 

4803P  Krobia -   Poniec w miejscowości Dzięczyna na odcinku o długości 998 mb" . 

 

 

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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/126/2016 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody                                          

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  poprosił  Kierownika GZWiK Mariusza Bartza                   

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Kierownik Gzwik Mariusz Bartz przedstawiając  projekt uchwały poinformował,                     

że Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach działając 

w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wystąpił z inicjatywą 

przyjęcia przez Radę Gminy Poniec Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

Regulamin ten ma zasadniczy i podstawowy charakter dla wyznaczenia praw                               

i obowiązków podmiotów dostarczających i korzystających z usług z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stąd też jego 

obowiązywanie na terenie Gminy jest konieczne.  
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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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/128/2016 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10 obręb Bączylas i działka nr 226/3 

obręb Rokosowo stanowiących własność Gminy Poniec na nieruchomość 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 65/15 obręb Bączylas stanowiącą własność 

prywatną. 

 

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 działka nr 65/15 stanowiąca własność prywatną w ewidencji gruntów oznaczona jest 

symbolem klasoużytku RIIIa użytkowana dotychczas rolniczo przez właściciela tej 

nieruchomości znajduje się w otoczeniu zabudowań gospodarczych wsi Bączylas. 

Pozyskanie przedmiotowej nieruchomości pozwoli na zagospodarowanie działki 

zgodnie z opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniec w którym to, działka przewidziana jest jako tereny 

przeznaczone pod boisko sportowe oraz plac zabaw w miejscowości Bączylas. 

Natomiast działka nr 10 i działka nr 226/3 stanowiące własność Gminy Poniec 

oznaczone są w ewidencji gruntów symbolem klasoużytku  RIIIb  użytkowane były 

również na cele rolne przez  właściciela nieruchomości działki nr 65/15. 

 

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. 
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Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XIVII/128/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 10 obręb Bączylas i działka nr 226/3 obręb Rokosowo 

stanowiących własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie 

jako działka nr 65/15 obręb Bączylas stanowiącą własność prywatną. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

 

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 podjęcie tej uchwały jest podyktowane planowaną modernizacją sieci gazowej do 

budynku biblioteki. 

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na nieruchomości bliżej 

opisanej w § 1 niniejszej uchwały obciążenia siecią gazową n/c dn 40PE w pasie gruntu               

o łącznej długości 43 mb oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu dostępu do tych 

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

celach,  z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia  terenu do stanu pierwotnego na 

koszt Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności przesyłu pokryte zostaną 

przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.  Ustanowienie służebności nastąpi za 

jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego 

powiększoną o podatek od towarów i usług. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia. 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 
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uchwałę nr XVII/129/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz INEA S.A. 

 

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 podjęcie tej uchwały jest podyktowane planowaną budową regionalnej sieci 

telekomunikacyjnej (sieć szerokopasmowa), której przyłącze do budynku Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku zostało zaprojektowane m.in. na działce                     

nr 137 położonej w miejscowości Żytowiecko będącej własnością Gminy Poniec. 

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na nieruchomości 

obciążenia siecią telekomunikacyjną (mikrorur) o średnicy 12 mm w pasie gruntu                     

o długości  5 mb oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu dostępu do tych urządzeń 

oraz prawie wykonania wykopów i przekopów przez tę nieruchomość w/w celach,                   

z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia  terenu do stanu pierwotnego na koszt na 

INEA S. A.  

Koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności przesyłu pokryte zostaną 

przez na INEA S.A. 

 

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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/130/2016 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INEA 

S.A. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy. 
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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 

w celu uporządkowania i usprawnienia ustalania numeracji porządkowej budynków na 

terenie Miasta Ponieca, gdzie powstaje osiedle domów jednorodzinnych, oraz                              

w niedalekiej przyszłości zostaną przygotowane nowe tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe, zasadnym jest zmiana nazwy części ulicy Rydzyńskiej. Ulica na tym 

odcinku biegnie w kierunku miejscowości Waszkowo, natomiast zasadnicza część ulicy 

Rydzyńskiej, jak sama nazwa wskazuje, biegnie w kierunku miejscowości Rydzyna. W 

związku z powstawaniem w tym rejonie nowych działek budowlanych oraz już 

istniejącą numeracją na ul. Rydzyńskiej niejednokrotnie dochodziło już do pomyłek w 

dostarczaniu przesyłek.  Zmiana pozwoli więc na usystematyzowanie numeracji 

porządkowej w tym rejonie miasta. Nazwa ulicy nawiązuje do specyfiki nazewnictwa 

ulic położonych w tym rejonie miasta. 

 

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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/131/2016 

w sprawie zmiany nazwy części ulicy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w obrębie miasta 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 potrzeba sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynika z analizy i oceny terenu oraz wniosków inwestorów w obszarze miasta Poniec. 

W procesie tych czynności powstał wniosek o wprowadzenie nowych obszarów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w obrębie miasta 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  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVII/132/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie 

miasta Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Przyjęcie protokołu z XVI 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 XVI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XVI Sesji Rady 

Miejskiej.  

 
Pkt  14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Nie wpłynęły 

 

Pkt  15. 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  XVII  Sesji Rady Miejskiej i o godz. 

1600 dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
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