
  Protokół nr XXV/2017 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  28 kwietnia  2017 roku godz. 1400 -  1730  

w sali Gminnego Centrum Kultury. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

   

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec    Feliksa Dudkowiaka 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  

             Pożarnej w Gostyniu       

 Kierownika Posterunku Policji w Poniecu    

 Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Poniecu      

 Komendanta Gminnego OSP w Poniecu  

 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 XXV Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do 

porządku obrad XXV 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 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych 

w Szurkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/12, nr 210/13 i nr 210/14 

stanowiących własność Gminy Poniec, 

- podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Szurkowie oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 

210/15 i nr 210/16 stanowiących własność Gminy Poniec. 



 2 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza 

Ponieca w sprawie przyjęcia do porządku obrad dwa dodatkowe punkty.  W tej sytuacji 

przewodniczący obrad  Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów 

jako: 

 

- punkt 10 -  podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych położonych w Szurkowie, oznaczonych geodezyjnie jako 

działka nr 210/12, nr 210/13 i nr 210/14 stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

- punkt 11 - podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości niezabudowanych, położonych w Szurkowie oznaczonych 

geodezyjnie jako działka nr 210/15 i nr 210/16 stanowiących własność Gminy 

Poniec. 

 

Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 

 

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek  obrad                   

XXV  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, 

5. 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, 

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

Gminy Poniec na rok 2017, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Poniec, 

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

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

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na lata 2017-

2022, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 

położonych w Szurkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/12,  

nr 210/13 i nr 210/14 stanowiących własność Gminy Poniec, 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Szurkowie oznaczonych geodezyjnie jako 

działka nr 210/15 i nr 210/16 stanowiących własność Gminy Poniec, 

12. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej, 

13.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

14. Sprawy organizacyjne, 

15.  Wolne wnioski i zapytania, 

16.  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.  
 

Radny Mariusz Nowak skierował interpelację do PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii 

Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie ustawienia wiaty przystankowej na 

terenie stacji PKP Dzięczyn. 

 

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. 
 
Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu Tomasz Banaszak przedstawił analizę 
sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń powstałych na terenie powiatu gostyńskiego 
w 2016 r. 
(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 sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Powiatu Gostyńskiego za 2016 rok.  
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu kom. Krzysztof 
Wróblewski przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Poniec za 2016 rok, która stanowi załącznik do protokołu.  
 (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za szczegółowe przedstawienie 
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
gostyńskiego za 2016 rok i dokonał otwarcia dyskusji w tym temacie. 
 

Radni poruszyli temat fałszywych alarmów – częstotliwość tego zjawiska oraz łączność 

miedzy poszczególnymi jednostkami w celu dostosowania ilości wysyłanych pojazdów 

do akcji. 

 

W ramach bezpieczeństwa w Gminie zostały poruszone tematy dotyczące infrastruktury 

dróg powiatowych. Informację przedstawili i odpowiadali na pytania Radnych 

Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Czesław Kołak oraz pracownik Starostwa 

Powiatowego w Gostyniu Grzegorz Mayer. 

 

Radni poruszyli następujące tematy: 

- przebudowa drogi Łęka Wielka – Bielawy, 

- harmonogram naprawy dróg powiatowych, 

- fatalny stan drogi Sarbinowo – Karzec, 

- wycinka krzewów i drzew przy drogach powiatowych, 

- remont drogi powiatowej Poniec – Dzięczyna. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował zaproszonym gościom za przybycie                
i przedstawienie obszernych informacji na temat bezpieczeństwa w Gminie Poniec              
i Powiecie Gostyńskim. 
 

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę. 

 

Pkt 5. 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. 

 

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, poinformowała, że zmiany mają 

na celu ujednolicenie WPF na lata 2017-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2017. 
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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 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 XXV/190/2017 

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

budżetowej Gminy Poniec na rok 2017. 

 

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 2017. Dodatkowo zwrócił się z prośbą do Radnych o zwiększenie planu 

wydatków na zakup strażackiego samochodu bojowego. 

 

Zmiany w dochodach 

Dział 010 

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa sie plan dotacji celowej 

na zadania zlecone o kwotę 480.192,73 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 2017. 

Dział 852 

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: 

1)  zwiększa się o kwotę 700,- zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na 

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi. 

2) zwiększa się o kwotę 1.212,-  zł. plan dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy 

społecznej. 
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Zmiany w wydatkach 

Dział 010 

Zwiększa się zadanie inwestycyjne - czyszczenie stawu gminnego w Szurkowie kwota 

10.000,- zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków działu o kwotę 480.192,73 zł. zgodnie z 

przeznaczeniem przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. 

Dział 600 

Zwiększa się wydatki w rozdziałach drogi powiatowe i drogi gminne o kwotę ogółem 

198.000,- zł  z przeznaczeniem na:  

- budowa odcinka chodnika w Czarkowie kwota 6.000,-zł., 

- zakup dwóch wiat autobusowych na teren miasta Poniec kwota 14.000,- zł., 

- przebudowa chodnika w Śmiłowie w kierunku Luboni kwota 20.000,- zł., 

- przebudowa chodnika w Rokosowie kwota 28.000,- zł., 

- wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych kwota 40.000,- zł., 

- przebudowa ul. Rydzyńskiej w kierunku domów kolejowych w Poniecu kwota 40.000,- zł., 

- wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne kwota 50.000,- zł. 

Dział 700 

Zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 30.000,- zł. na podziały geodezyjne nieruchomości 

gruntowych w tym podział terenu na działki budowlane na nowym Berlinku, wydzielenie 

drogi śródpolnej w Janiszewie, ustalenie granic działek w Łęce Małej i w Miechcinie oraz 

podziały działek. 

Dział 750 

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w celu zwiększenia wydatków na umowy 

zlecenia  w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę +/- 13.000,- zł. 

Dział 754 

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zwiększa się plan pomocy rzeczowej 

dla tej Jednostki o 10.000 zł. 

Wprowadza się do planu wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne kwotę ogółem 

500.000,- zł. z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Poniecu w kwocie 500.000 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego. 

Dział 801 

Zwiększa się plan wydatków w dziale oświata o kwotę ogółem 906.000,- zł.                              

z przeznaczeniem na: 

- remont Szkoły Podstawowej w Poniecu kwota 60.000,- zł., 

- remont Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku kwota 300.000,- zł., 

- remont Przedszkola w Łęce Wielkiej kwota 16.000,- zł., 

- zakup wyposażenia dla dziewiątego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu 

Samorządowym w Poniecu kwota 80.000,- zł., 

- modernizacja budynku przy ul. Kościuszki w Poniecu na cele oświatowe kwota  350.000,- 

zł., 

- utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu kwota 100.000,- zł. 

Dział 852 



 7 

W związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu: 

- o kwotę 1.212,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie                 

z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej 

- o kwotę 700,- zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych                 

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania. 

Ponadto zmiany w dziale 852 dotyczą przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami                 

w celu dostosowania  planu do potrzeb na 2017 rok. 

Dział 855 

Na wniosek Kierownika OPS zmniejsza się zakup usług pozostałych a zwiększa  się wydatek 

na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.186,- zł. 

Dział 900 

Zwiększa się plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 

ogółem 338.000,- zł. z przeznaczeniem na: 

- dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                                

i Mieszkaniowej w Poniecu w kwocie 30.000 zł. na zakup wozu asenizacyjnego, 

- budowę sieci wodno- kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Poniecu kwota 300.000,- zł., 

- zakup kojców i bud dla bezpańskich psów z terenu Gminy Poniec kwota 8.000,- zł. 

Ponadto na wniosek sołtysa Teodozewa przenosi się kwotę 283,- zł z utrzymania zieleni na 

świetlice wiejskie. 

Dział 921 

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu                                

z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bieżącą świetlic wiejskich na terenie Gminy               

o kwotę 130.000,- zł. ( w tym na remont świetlic Szurkowo i Czarkowo oraz wykonanie 

dokumentacji na budowę świetlicy w Sarbinowie). 

Ponadto w dziale 900 i 921 na wnioski sołtysów Teodozewa i Łęki Wielkiej wprowadza się 

zmiany w planie wydatków z funduszu soleckiego w tych sołectwach. 

 

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/191/2017 

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

2017. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Poniecu może 

nadać honorowe obywatelstwo gminy. Godność ta jest szczególnym wyrazem uznania 

nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Poniec w szczególności                            

w dziedzinie: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej i oświatowej, ratowania życia 

ludzkiego i mienia, poprawy jakości życia społeczności lokalnej, posiadają szczególny 

prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku z pracą lub działalnością 

publiczną na rzecz Gminy 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. 

 

Głosowanie odbyło się bez czytania projektu uchwały. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXV/192/2017 

w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady 

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

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że w związku ze zmianą inkasenta w 

miejscowości Miechcin konieczna jest zmiana uchwały. 

 

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 

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 XXV/193/2017 

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

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

nieruchomości w drodze inkasa. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na 

lata 2017-2022. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak poinformował, że prezentowany Program 

opracowano z myślą o ciągłej potrzebie inicjowania wyspecjalizowanych procesów 

wsparcia społecznego. Głównym celem programu jest realizacja zadań gminnych                   

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szczególnie poprzez promowanie 

działań profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy na każdym 

etapie ich powrotu do normalnego życia, jak również praca ze sprawcami przemocy nad 

zmianami ich zachowań. Poszczególne segmenty programu zostały opracowane w taki 

sposób, aby umożliwić jak najszerszy kontakt ze środowiskiem lokalnym, a szczególnie   

z rodzinami i podmiotami doświadczającymi przemocy. 

 

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 XXV/194/2017 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na lata 2017-2022. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 

położonych w Szurkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/12,                 

nr 210/13 i nr 210/14 stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

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 stanowiące 

własność Gminy Poniec stanowią niezabudowane i niezagospodarowane działki gruntu, 

wpisane w ewidencji gruntów jako grunty orne dotychczas uprawiane przez Dzierżawcę 

na cele rolne. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem przedmiotowych 

działek gruntu, sprzedaż tych nieruchomości daje możliwość wpływu dochodów do 

budżetu gminy. Przedmiotowe działki mogą być zagospodarowane przez przyszłych 

nabywców jako działki budowlane. 

 

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 XXV/195/2017 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Szurkowie, 

oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/12, nr 210/13 i nr 210/14 

stanowiących własność Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości niezabudowanych, położonych w Szurkowie oznaczonych 

geodezyjnie jako działka nr 210/15 i nr 210/16 stanowiących własność Gminy 

Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                       

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
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Inspektor UM Krystian Juśkiewicz poinformował, że nieruchomości niezabudowane 

przewidziane do oddania w użytkowanie wieczyste są niezagospodarowane, 

przygotowane przez gminę na cele zabudowy mieszkaniowej.  

Rozwój mieszkalnictwa na obszarze gminy jest uzależniony od warunków inwestowania 

w budownictwo mieszkaniowe. Rolą gminy jest więc stworzenie korzystnych warunków 

– w tym jednym z nich jest właśnie przygotowanie oferty oddania w użytkowanie 

wieczyste posiadanych atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które mogą być 

wykorzystywane pod budownictwo jednorodzinne. 

 

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 XXV/196/2017 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, 

położonych w Szurkowie oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 210/15 i nr 

210/16 stanowiących własność Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt  12.  Przyjęcie protokołu z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Miejskiej. 

 

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

Miejskiej.  

 
Pkt  17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Nie wpłynęły 

 

18. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał Radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 
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Pkt  19. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Brak 

 
Pkt 20. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XXV Sesji Rady Miejskiej                                  

i o godz. 1730 dokonał zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 

Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 

 

 
 
 
 
 
 
 


