
  Protokół nr XXX/2017 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  20 grudnia  2017 roku w godz. 930 -  1320 w sali 

Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie. 

____________________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 930 otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej 

w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 

   

 Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 

 Pracowników  organu  wykonawczego 

 Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 

 Sołtysów 

 Honorowego Obywatela Gminy Poniec   Feliksa Dudkowiaka 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

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

15 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  

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

XXX Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 15 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XXX 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2018-2032, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 

2018, 
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9. Podjęcie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

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

położonej w miejscowości Wydawy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  

nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec, 

12. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej, 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

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.  
 

Nie zgłoszono 

 

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. 
 

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.  

 

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. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska  przedstawiła  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXX/239/2017 

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.  

 

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 15 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXX/240/2017 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2018-2032. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Ponieca o przedstawienia projektu 

budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński  podczas swojego wystąpienia omówił projekt budżetu na 

2018 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. 
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Przewodniczący obrad Jerzy Kusz poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia                            

o odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

budżetu Gminy Poniec na 2018 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018-2032. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś odczytał: 

 uchwałę Nr SO-0952/56/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii                     

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2018 r. 

 uchwałę Nr SO-0957/56/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii                  

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinie dotyczące projektu budżetu 

Gminy Poniec na 2018 rok. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                 

i Obywatelskich. 

                 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich na 

swym posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 roku  zapoznała się z projektem budżetu Gminy 

Poniec na rok 2018 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032. 

 

Dyskusja nad uchwałą budżetową oraz Wieloletnią prognozą finansową skupiała się wokół 

następujących spraw: 

 

1. Wyczyszczenie stawu gminnego w Miechcinie, 

2. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku sklepu w Rokosowie, 

3. Przeprowadzenie remontów w szkołach podstawowych,  

4. Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, 

5. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej, 

6. Budowa Centrum turystyczno – rekreacyjnego „Stawy Dzięczyńskie”. 

 

Po   przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza Ponieca i  Skarbnika Gminy 

dotyczących projektu budżetu Gminy Poniec na 2018 rok w przeprowadzonym  głosowaniu  

„za” pozytywną opinią  było  5 członków komisji. 

 

 

Opinia  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa. 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu                          

i Rolnictwa na swym posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 roku  zapoznała się z projektem 

budżetu Gminy Poniec na rok 2018 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018 – 2032. 

 

Dyskusja nad uchwałą budżetową oraz Wieloletnią prognozą finansową skupiała się wokół 

następujących spraw: 

 

1. Analiza środków stanowiących fundusz sołecki, 

2. Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej 

służby ratownictwa medycznego w Ostrowie Wielkopolskim, 

3. Przykrycie odcinka rowu przydrożnego w Bączylesie, 

4. Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych, 

5. Opracowanie koncepcji na wdrożenie gminnego programu budowy mieszkań                     

w Poniecu, 

6. Budowa wraz z zagospodarowaniem placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Poniecu. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka udzielili 

wyczerpujących wyjaśnień na poruszone w dyskusji kwestie. 

 

Po   przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Burmistrza Ponieca i  Skarbnika Gminy 

dotyczących projektu budżetu Gminy Poniec na 2018 rok w przeprowadzonym  głosowaniu  

„za” pozytywną opinią  było  5 członków komisji.  

 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Poniecu na swym posiedzeniu w dniu 5 grudnia 

2017 roku dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Poniec na rok 2018 oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2032. 

 

Rozpatrując projekt WPF członkowie Komisji zapoznali się z planowanymi dochodami 

i wydatkami tegoż Planu jak i wykazem przedsięwzięć do niego, które maja być podjęte                       

w najbliższych latach. 

 

Zdaniem Komisji prognozowane dochody i wydatki określone w Wieloletnim Planie 

Finansowym na omawiane lata są realne. 

 

Komisja dokonała również szczegółowej analizy projektowanych dochodów                           

i wydatków budżetu na rok 2018. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że coraz większy udział w dochodzie Gminy stanowią 

dotacje celowe i subwencje / na administrację rządową, oświatę, opiekę społeczną w dziale 



 6 

Rodzina /, które planuje się w naszym budżecie ponad 17 mln. zł, co stanowi ponad 58% 

planowanych dochodów. 

Środki te wydatkowane są na zadania z góry określone i tak też je zapisano w naszym 

projekcie budżetu. 

 

 Dochody własne Gminy, na które składają się w głównej mierze podatki i opłaty 

lokalne naliczone są zgodnie z wolą Rady w wysokościach przez nią ustalonych. Wysokości 

stawek  podatku są realne, uwzględniające stan zamożności miejscowych mieszkańców. 

Ich wzrost możemy więc osiągnąć poprzez rozwój gminy – tworzenie nowych zakładów 

pracy, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, wzrostu liczby mieszkańców, których podatki 

trafiać będą do gminnej kasy. 

 

 Działania Gminy zmierzają w tym kierunku – sprzedane zostały działki w strefie 

przemysłowej, planuje się dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wpłynie                            

to niewątpliwie na wzrost dochodów własnych gminy w latach następnych. 

  

 Jeżeli chodzi o projekt wydatków budżetu zdaniem członków Komisji zapewniają one 

realizacje zadań własnych i zleconych ciążących na Gminie.  

Nie mogą zadowalać wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości niespełna                      

650 tys. zł i są to raczej zadania niewielkie. 

Wynika to niewątpliwie z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 

ubiegłych na duże funkcjonujące już inwestycje jak również z uwagi nie otrzymania pomocy 

na planowane zadania ze środków zewnętrznych. 

 

 Jest szereg zadań, które nie znalazły się w projekcie przyszłorocznego budżetu, 

niektóre z nich na pewno uda się zrealizować wykorzystując środki z nadwyżki budżetowej 

lub nieplanowanych obecnie dochodów. 

Myślimy tu głównie o koniecznych remontach placówek oświatowych, modernizacji ulic                   

i dróg. 

 

 Reasumując Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Poniecu pozytywnie opiniuje projekt 

budżetu Gminy Poniec na rok 2018, jak też projekt WPF gminy na lata 2018 – 2032. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. 

 

Radny Dariusz Kieliś stwierdził, że poprzednie lata były bardziej obfite w inwestycje. Projekt  

budżetu na 2018 rok jest bardziej zachowawczy ale też i  bezpieczny. Radny zauważył 

również, że wzrastają wydatki na oświatę, co się nie przekłada we wzroście subwencji.                         

Na koniec Radny Kielis przyznał, że należy zabezpieczyć środki finansowe na realizacje wizji, 

następnej, nowej Rady Miejskiej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że budżet musi się zgodzić zarówno po 

jednej, jak i po drugiej stronie, po stronie dochodów i po stronie wydatków. W latach 

poprzednich budżet był dość ryzykowny, przyszłoroczny natomiast jest bardzo bezpieczny                

i raczej nie polityczny. 

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanego dochodu jest na realnym poziomie. Dodał 

też, że życie pokazuje, iż budżet jest bardzo elastyczny i może być modyfikowany, zmiany do 

budżetu wprowadzane są bardzo często.  Na zakończenie radny Kusz pozytywnie ocenił 

budżet. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła następujący wykaz autopoprawek do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na 

lata 2018-2032 oraz uchwały w sprawie budżetu Gminy Poniec na rok 2018. 

 

Autopoprawka 1. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032. 

W związku z rozbieżnością wskazaną przez RIO w załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć                

do WPF" poprawia się zakres limitu wydatków w roku 2020 w kolumnie Limit 2020 poz. 1.3, 

poz.1.3.1 oraz 1.3.2.1 z kwoty 100.000 zł na 50.000 zł.  

oraz limit zobowiązań w kolumnie Limit zobowiązań w  poz. 1.3.2 z kwoty 1.413.730 na 

kwotę 1.363.730 oraz poz.1.3.2.1 z kwoty 500.000 na kwotę 450.000 zł. 

dotyczącego przedsięwzięcia "Budowy centrum turystyczno - rekreacyjnego Stawy 

Dzięczyńskie". 

 

Wykaz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 

 

Autopoprawka 1. 

W związku z rozbieżnościami wykazanymi przez RIO zmienia się nazwę załącznika nr 3 do 

uchwały z " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami" na nazwę "Dotacje i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 

zleconych ustawami".    

Jak również w podstawie prawnej projektu uchwały zbędnie wskazano przepis art.18 ust.2 

pkt.9 lit. "i" ustawy o samorządzie gminnym, bowiem w części normatywnej uchwały nie 

określono maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń. Zmiana polega na usunięciu                         

z podstawy prawnej wyrażenia "lit.i" Zmiana zostanie uwzględniona autopoprawką. 

 

Autopoprawka 2. 

W załączniku nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2018" ” w podziałce 

klasyfikacyjnej w dz.851 rozdz. 85141 par. 6300 wpisuje się brakującą kwotę planowanej 

dotacji w wysokości 13.730 zł. w kolumnie "planowana kwota dotacji celowej". Wskazana 

pomyłka pisarska zostanie wyeliminowana autopoprawką. 
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Autopoprawka 3. 

W załączniku nr 8 zmniejsza się przychody i koszty zakładu budżetowego tj. Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach dostosowując plan 

przychodów i kosztów do realnych kwot a także w związku ze zmianą planu finansowego 

Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu wprowadzoną po dacie przyjęcia 

projektu budżetu, a skutkującą zmianą wysokości środków obrotowych na koniec roku 

zmianie ulegną przychody i koszty zakładu na 2018 r. 

Zmiana zostanie uwzględniona autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu,                              

to przeprowadzi  przegłosowanie  zgłoszonych autopoprawek tzw. „blokiem”  

tj. autopoprawki nr 1 (dot.  uwag  RIO) ”za” głosowało 15 radnych 

tj. autopoprawki nr 1, 2 i 3 (dot. proponowanych zmian do uchwały budżetowej) ”za” 

głosowało 15 radnych 

 

Po naniesieniu zmian zastępca przew. Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata                  

2018-2032. Radni otrzymali kserokopie projektu uchwały  po naniesieniu zmian.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr  XXX/241/2017 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata                  

2018-2032. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2018 rok. 

 

Przewodniczący  Rady Jerzy Kusz  stwierdził, że  projekt budżetu  Gminy Poniec na 2018 rok 

wpłynął do Rady Miejskiej do dnia  15 listopada 2017 roku. Został dostarczony radnym z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Projekt budżetu na 2018 rok  był opiniowany na  

posiedzeniach trzech komisji. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu 

uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały                          

w przedmiotowej sprawie. 
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Rada Miejska w  obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła  

uchwałę  nr XXX/242/2017 

w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Poniec na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz wręczył budżet na 2018 rok do realizacji 

Burmistrzowi Ponieca Panu Jackowi Widyńskiemu zapewniając, iż Rada Miejska będzie 

współpracować by zadania  uwzględnione w budżecie gminy zostały wykonane. 
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził podziękowanie za przyjęcie budżetu.  Zapewnił, że 

przy udziale współpracowników, dyrektorów, kierowników jednostek, radnych, sołtysów  

budżet  będzie realizowany.  

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 

2018. 

 

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. 

  

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 obrad 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXX/243/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2018. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów                  

i Kanalizacji Mariusza Bartza o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem                    

w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik ZGKiM Mariusz Bartz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był  

omawiany na autonomicznych posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący obrad 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXX/244/2017 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

nieruchomości położonej w miejscowości Wydawy od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był  

omawiany na autonomicznych posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący obrad 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXX/245/2017 

w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej                               

w miejscowości Wydawy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej 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 przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był  

omawiany na autonomicznych posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący obrad 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXX/246/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  12.  Przyjęcie protokołu z XXIX 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 XXIX Sesji Rady 

Miejskiej. Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXIX Sesji 

Rady Miejskiej.  

 

Pkt  13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Mariusza Nowaka. 
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Pkt  14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w związku ze zbliżającymi się świętami  życzył radosnych 

spotkań w gronie rodziny i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku. 

 

 

Pkt 15. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w XXX Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1320 dokonał 

zamknięcia obrad Sesji.   

   

 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


