
  Protokół nr XXIV/2017 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  31 marca  2017 roku godz. 1400 -  1630  

w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XXIV 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 

 Dyrektorów Szkół 

 Sołtysów  

 Przewodniczących i członków Rad Sołeckich 

 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 XXIV Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do 

porządku obrad XXIV 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 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 

dochody Gminy Poniec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

 

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 15 -  podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody Gminy Poniec za pomocą innego instrumentu płatniczego, 
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w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny. 

 

Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 

 

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek  obrad                   

XXIV  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 XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032, 

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

Gminy Poniec na rok 2017, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie:  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów                           

i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę: 

na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów  przedszkolnych  funkcjonujących w szkołach podstawowych  oraz do 

pierwszych klas publicznych szkól podstawowych dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Poniec, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Poniec, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                         

nr XXI/158/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Poniec, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

położonych w Janiszewie  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

położonej w miejscowości Wydawy  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 66 położonej w Poniecu przy ul. Gostyńska Szosa  oraz 

określenia warunków jej stosowania, 

13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie za rok 2016, 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie:  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody Gminy Poniec za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny. 

16. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej, 

17.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

18. Sprawy organizacyjne, 

19.  Wolne wnioski i zapytania, 

20.  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.  
 

Radna Łucja Markowska skierowała interpelację do Starosty Powiatu Gostyńskiego               

z wnioskiem o remont chodników w miejscowości Łęka Wielka. 

 

Radna Ewa Kończak interpelację skierowała do Starosty Powiatu Gostyńskiego                          

z wnioskiem o posprzątanie śmieci zalegających w rowach przy głównych drogach 

powiatowych na terenie Gminy Poniec. Poprosiła również o wykonywanie tych 

czynności częściej. 

 

Radny Marcin Stróżyński w swojej interpelacji zwrócił uwagę na zaniżenie nawierzchni 

na skrzyżowaniu dróg powiatowych Łęka Mała, Łęka Wielka, Rokosowo. zwrócił się z 

prośbą o naprawę nawierzchni. 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                         

nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                             

nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032. 

 

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 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXIV/179/2017 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2017-2032. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

budżetowej Gminy Poniec na rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2017, 

które przedstawiają się następująco w planie dochodów i wydatków. 

 

Zmiany w dochodach 

 

Dział 756 

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwotach dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z 

ustawy budżetowej na rok 2017 zmniejsza się planowane udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok o kwotę 1.779,00 zł 
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Dział 758 

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwotach subwencji 

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 zmniejsza się plan części oświatowej 

subwencji ogólnej o kwotę 9.097,-  zł. 

 

Dział 801 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 o 

zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2017 roku zwiększa sie plan dochodów z tego tytułu dla 

rozdziału 80103 o kwotę  13.380,- zł. i dla rozdziału 80104 o kwotę 283.656,- zł. 

 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

1)  zwiększa się o kwotę 26.867,- zł. plan dotacji celowej na zadanie własne 

przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania". 

2) zwiększa się o kwotę 66,-  zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej 

na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

 

Dział 854 

 Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 22.260 

zł. plan dotacji celowej na zadanie własne  z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.  

 

Zmiany w wydatkach 

Dział 750 

Proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne - Zakup systemu eSESJA dla biura rady 

i radnych Gminy Poniec w kwocie 9.900,-  zł. a także zwiększyć plan zakupów o kwotę 

9.200,- na  zakup sprzętu komputerowego dla radnych.  

- W związku z przewidywanymi dodatkowymi wydatkami na zakup materiałów w tym 

zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług pozostałych w tym usługi doradztwa 

podatkowego na 2017 rok dla Urzędu Miejskiego proponuje się zwiększenie zakupów o 

kwotę 3.000,- a usług o kwotę 40.000,- 

Z powodu zwiększenia wysokości odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustalonego się na podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego przez 

Prezesa GUS (art. 5f ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017; Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1984) proponuje sie o 350,- zł.  zwiększyć plan wydatków Urzędu 

Miejskiego na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

Dział 754 

W związku z prośbą o dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szurkowie proponuje sie przyznać dotację celową na zakup motopompy szlamowej oraz 
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pilarki spalinowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie - kwota 

4.550,- zł. 

 

Dział 801 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków dot. Urzędu Miejskiego z tytułu zwiększenia 

składki ubezpieczeniowej w rozdziałach 80104 oraz 80110 o kwotę 2.548,- zł. 

Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli proponuje sie zwiększenie planu na  

1/  zakup usług pozostałych :   

     - dla Publicznego Gimnazjum w Poniecu 5.990,- zł oraz Szkoły Podstawowej w 

Poniecu 5.880,-  za korzystanie z obiektu sportowego tj. hali widowiskowo-sportowej 

w Poniecu (różnica podatku VAT) 

    - dla Szkoły Podstawowej w Poniecu, Przedszkola w Łęce Wielkiej o kwotę 3.321,- zł. 

dla danej jednostki na rok 2017, oraz Przedszkola w Poniecu 3.096,-  jest to związane 

z zawarciem umowy ochrony BHP i obsługi przez uprawnionego inspektora, 

   - dla Szkoły Podstawowej w Poniecu kwotę 600,- zł na deklarowany przez Gminę 

udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki o nazwie SKS - koncepcja 

Szkolnych Klubów Sportowych.  

2/ podatek od nieruchomości -  dla Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 1.800,- w 

związku z ustanowieniem trwałego zarządu;   

3/ opłaty na rzecz budżetów jst -  dla Przedszkola w Poniecu kwota 225,- na podatek 

VAT 

Ponadto zmiany w dziale 801 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami 

w celu dostosowania planu do potrzeb na 2017 rok. 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji  

zwiększa sie plan wydatków: 

-  Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 13.380,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na 

działalność oddziału przedszkolnego, 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej o kwotę 

85.632,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola. 

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Poniecu o kwotę 

198.024,- zł. z tytułu przyznanej dotacji na działalność przedszkola. 

 

Dział 852 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji proponuje się zwiększenie planu wydatków 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 26.867,- zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania 

- o kwotę 66,- zł na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 

Ponadto zmiany w dziale 852 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami 

w celu dostosowania  planu do potrzeb na 2017 rok. 

 

Dział 854 
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W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zwiększa sie plan wydatków na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 

kwotę 22.260 zł.  

 

Dział 900 

Proponuje się wprowadzić dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków w kwocie 160.000,- zł. 

 

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

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji, na którym radnym zostały udzielone wyczerpujące wyjaśnienia na 

zgłoszone zapytania. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego 

zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/180/2017 

w sprawie  w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Poniec na rok 2017. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6.  Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. Dodał, że 

Intencją projektodawcy uchwały jest wspólne dobro wszystkich dzieci oraz możliwość 

pełnego wykorzystania istniejącej bazy oświatowej w gminie Poniec. 

 

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

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji, na którym radnym zostały udzielone wyczerpujące wyjaśnienia na 

zgłoszone zapytania. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego 

zastępcę Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/181/2017 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów                           

i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę: 

na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów  przedszkolnych  funkcjonujących w szkołach podstawowych  oraz do 

pierwszych klas publicznych szkól podstawowych dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem. Poinformował, że w związku ze zmianą prawa oświatowego                              

i wprowadzonymi przepisami dotyczącymi przyjmowania dzieci do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach 

podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, organ 

prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 

2017 roku kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                                       

i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych 

kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.  

 

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

zgłosili uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym 

posiedzeniu komisji, na którym radnym zostały udzielone wyczerpujące wyjaśnienia na 

zgłoszone zapytania. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego 

zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/182/2017 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę: na drugim 

etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów  

przedszkolnych  funkcjonujących w szkołach podstawowych  oraz do pierwszych 

klas publicznych szkól podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 1520 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Burmistrz Ponieca, Jacek Widyński poinformował, że w celu poprawienia stanu 

środowiska na  terenie  gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania 

się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej 

sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub planowana jest w dalszej 

perspektywie czasowej, optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie przedsięwzięć tego typu, ze środków budżetu 

gminy wpłynie na wzrost zainteresowania wykorzystania tej technologii na obszarach 

nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej.  

Uchwała określa w sposób szczegółowy zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj, w formie multimedialnej przedstawił wady i zalety 

przydomowych oczyszczalni. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
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Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/183/2017 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                         

nr XXI/158/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że celem opracowania Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Poniec jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność 

mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma 

doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach. 

Zmiana spowodowana jest uwagami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które 

zostały uwzględnione w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/184/2017 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/158/2016 z dnia 20 

grudnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości położonych w Janiszewie  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                       

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnych  

nieodpłatnie może przekazać na własność gminie nieruchomości przeznaczone na cele 

związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych 

Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotowe 

nieruchomości zagospodarowane są pod drogę wewnętrzną dojazdową, która przebiega 

miedzy zabudową mieszkaniową byłych PGR w kierunku do Świetlicy Wiejskiej                        

w Janiszewie. Uczęszczana jest głównie przez byłych pracowników PGR jako główny 

dojazd do swoich posesji. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską 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 XXIV/185/2017 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych               

w Janiszewie  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości Wydawy od Agencji  Nieruchomości  

Rolnych. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                       

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz poinformował, że nieruchomości będące 

przedmiotem  niniejszej uchwały stanowią niezagospodarowane tereny, które są 

niezbędne tut. gminie w celu stworzenia miejsca integracji mieszkańców byłych 

pracowników PGR Wydawy poprzez pobudowanie obiektu – „wiaty” pełniącej funkcję 

świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania pozostałego terenu na kulturę fizyczną                   

w tym wyposażenia w urządzenia zabawowe placów zabaw.  

 

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

zgłosili uwag.  
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały               

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/186/2017 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                 

w miejscowości Wydawy od Agencji  Nieruchomości  Rolnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66 położonej w Poniecu przy ul. Gostyńska 

Szosa  oraz określenia warunków jej stosowania. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                       

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz poinformował, że wprowadzenie bonifikaty jest 

wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkownika wieczystego, silnie dążącego 

do uzyskania prawa własności gruntu. Nawet przy zastosowaniu bonifikaty możliwe jest 

korzystne otrzymanie dochodów do budżetu gminy. 

Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu 

ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały              

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/187/2017 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka               
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nr 66 położonej w Poniecu przy ul. Gostyńska Szosa  oraz określenia warunków jej 

stosowania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie za rok 2016. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza o przedstawienie 

sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego. 

 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił sprawozdanie. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Radni sprawozdanie wysłuchali i przyjęli do wiadomości. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie:  dostosowania sieci szkół podstawowych                           

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza                                              

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak poinformował, że artykuł 210 ust.1 ustawy                

z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale został określony 

plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz plan sieci 

prowadzonych przez Gminę Poniec publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 1 

września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 
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uchwałę nr XXIV/188/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody Gminy Poniec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka poinformowała, że uchwała w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Poniec za pomocą 

innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny umożliwi regulowanie podatków i opłat 

dokonywanych  w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu z wykorzystaniem kart 

płatniczych. Dokonywanie płatności kartą płatniczą jest powszechnie stosowaną 

praktyką i wprowadzenie takiej możliwości zapłaty podatków i opłat ułatwi podatnikom 

wykonywanie ich obowiązków oraz usprawni obsługę mieszkańców. 

 

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

zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po zamknięciu  dyskusji poprosił swego zastępcę 

Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś   przedstawił  projekt  uchwały               

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXIV/189/2017 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Poniec 

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt  16.  Przyjęcie protokołu z XXIII 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 XXIII Sesji Rady Miejskiej. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady 

Miejskiej.  

 
Pkt  17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Wpłynęła odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kielisia dotycząca przystanku 

PKP w Poniecu. 

 

18. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał Radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 

 

Pkt  19. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś w celu usprawnienia wyszedł                           

z propozycją złożenia na najbliższą sesję jednej interpelacji do Starostwa Powiatowego 

w Gostyniu. Interpelacja miałaby dotyczyć remontu wszystkich powiatowych, 

wymagających tego dróg na terenie Gminy Poniec.  

 
Pkt 20. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XXIV  Sesji Rady Miejskiej                                  

i o godz. 1630 dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 

Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


