
  Protokół nr XXXI/2017 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  30 stycznia  2017 roku w godz. 1400 -  1530 w sali 

Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 

____________________________________________________________________ 

 

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

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 

   

 Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 

 Pracowników  organu  wykonawczego 

 Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 

 Sołtysów 

 

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 XXXI Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku obrad 

XXXI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XXXI 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 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2018 

rok, 

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

nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032, 

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

Poniec na rok 2018, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Poniecu, 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, 

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

rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., 

10.  Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej, 

11.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

12.  Sprawy organizacyjne. 

13.  Wolne wnioski i zapytania, 

14.  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 i Radny Ryszard Sikorski skierowali interpelację do Starostwa 

Powiatowego w Gostyniu w następujących sprawach: 

 naprawa nawierzchni drogi powiatowej Łęka Wielka – Bielawy, 

 przycięcie i usunięcie gałęzi drzew przy drodze powiatowej biegnącej za parkiem                 

w Łęce Wielkiej, 

 wycięcie krzewów przy drodze powiatowej Łęka Wielka – Bielawy. 

 

Radna Aneta Wrotyńska skierowała interpelację do Starostwa Powiatowego w Gostyniu                  

w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wykonanie oświetlenia sygnalizującego 

przejście dla pieszych na ul. Gostyńskiej. 

 

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2018 

rok. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem                       

w przedmiotowej sprawie.  
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. 

 

Radna Ewa Kończak zaproponowała dodanie dodatkowego punktu do planu pracy Rady 

Miejskiej. 

 

Pkt. 12. Informacja o działalności spółek wodnych. – punkt zostanie dodany jako pkt. 3. 

 

Wszyscy obecni Radni byli za dodaniem punktu. 

 

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 XXXI/247/2018 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2018 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032. 
 

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 XXX/241/2018                  

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2018-2032.  

 

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. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXXI/248/2018 

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 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 w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec 

na rok 2018.  

 

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 XXXI/249/2018 

w sprawie  zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz ogłosił 10 min. przerwę. 

 

Po przerwie posiedzenie opuściła Radna Ewa Kończak. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Poniecu. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu                    

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniecu Ryszard Godzieski przedstawił 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXI/250/2018 

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 

Katarzynę Wróblewską o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem                    

w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik GZOS Katarzyna Wróblewska przedstawiła 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 wspólnym posiedzeniu 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXI/251/2018 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

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. 

                                                                                

Rada Miejska w obecności 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXI/252/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  10.  Przyjęcie protokołu z XXX 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 XXX Sesji Rady 

Miejskiej. Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXX Sesji 

Rady Miejskiej.  

 

Pkt  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Wpłynęła odpowiedź na interpelację dotyczącą pilnej naprawy dróg oraz przywrócenia znaku 

kierunku E-4. 
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Pkt. 12. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w  sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej              

w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXI/253/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 

r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących 

Komisji. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  13. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Brak 

 

Pkt 15. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w XXXI Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1530 dokonał 

zamknięcia obrad Sesji.   

   

 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 
 
 


