
  Protokół nr XXXII/2018 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  6 marca  2017 roku w godz. 1400 -  1610 w sali 

Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 

____________________________________________________________________ 

 

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

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 

   

 Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 

 Pracowników  organu  wykonawczego 

 Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 

 Przewodniczących spółek wodnych 

 Radną Powiatu Gostyńskiego 

 Sołtysów 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

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

13 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  

Nieobecny był Radny Piotr Jańczak oraz Radny Dariusz Kieliś. 

 

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

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

XXXII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XXXII 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 działalności spółek wodnych, 

5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności stałych komisji rady za rok 2017, 

6. 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, 

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

Poniec na rok 2018, 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego 

zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw, 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno –

produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi 

Janiszewo, 

13.  Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej, 

14.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

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.  
 

Radna Ewa Kończak skierowała interpelację do Starostwa Powiatowego w Gostyniu                      

w następujących sprawach: 

 konieczność jak najszybszego uzupełnienia masą bitumiczną bardzo licznych ubytków 

na drodze powiatowej nr 4911, na trasie Karzec – Sarbinowo – Szurkowo, 

 usunięcie z poboczy dróg powiatowych, a zwłaszcza na odcinku drogi Karzec – 

Dzięczyna zalegających śmieci. 

 

Radna Łucja Markowska skierowała interpelację do Starostwa Powiatowego w Gostyniu              

w sprawie ustawienia znaku drogowego wskazującego dojazd do Łęki Wielkiej od krzyżówki 

drogi Gostyń – Poniec, Łęka Wielka – Rokosowo. 
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Pkt 4. Wysłuchanie informacji na temat działalności spółek wodnych. 

 

Przewodniczący Spółki Wodnej Poniec Krzysztof Wachowiak oraz Przewodniczący Spółki 

Wodnej Bogdanki Józef Ziemliński przedstawili sprawozdanie informacyjne z działalności 

spółek wodnych. Przedstawili zakres wykonywanych prac oraz sytuację finansową. 

 

Radna Ewa Kończak zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 czy działaniem spółek objęte są wszystkie sołectwa Gminy Poniec? 

 czy spółki współdziałają z innymi instytucjami i jak ta współpraca wygląda? 

 

Przewodniczący Spółki Wodnej Poniec Krzysztof Wachowiak odpowiadając na pytania, 

poinformował, że jedynie miejscowości Janiszewo, Miechcin, Czarkowo, Bączylas nie 

przystąpiły do spółki wodnej.  

Spółka współdziała z Lasami Państwowymi, współpraca jest niezbędna przy oczyszczaniu 

odcinków rowów będących w obrębie lasów. Współpraca jest bardzo dobra                                        

i bezproblemowa. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz podziękował przewodniczącym spółek wodnych za 

przedstawienie informacji.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz ogłosił 10 min. przerwę. 

 

Pkt 5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności stałych komisji rady za rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

sprawozdania z działalności poszczególnych komisji w 2017 roku. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji przedstawili: 

 Kończak Ewa – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich, 

 Twardy Tadeusz – Przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa, 

 Zieliński Andrzej – Przewodniczący komisji Rewizyjnej. 

 

(sprawozdania stanowią załącznik do protokołu) 

 

Pkt 6. 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. 
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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 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. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXXII/254/2018 

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. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Tadeusz Twardy. 

 

Pkt 7. 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. 
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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 12 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXXII/255/2018 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu. 

 

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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

 

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 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXII/256/2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Jana Stachowiaka                                    

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
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Inspektor UM Jan Stachowiak przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Poniec. 

 

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. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXII/257/2018 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do 

gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw. 

 

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 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 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXII/258/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 

z przeznaczeniem na plac zabaw. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Daniela Zborowskiego                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Daniel Zborowski 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 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. 

                                                                                

Rada Miejska w obecności 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXII/259/2018 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno –

produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Daniela Zborowskiego                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 

 

Inspektor UM Daniel Zborowski 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 wspólnym posiedzeniu komisji. 
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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 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XXXII/260/2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno –produkcyjnej, składów i magazynów 

oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  13.  Przyjęcie protokołu z XXXI 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 XXXI Sesji Rady 

Miejskiej. Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXXI Sesji 

Rady Miejskiej.  

 

Pkt  14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Brak odpowiedzi 

 

Pkt  15. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Mariusz Nowak skierował zapytanie do Radnej Powiatu Doroty Kaźmierczak czy są 

informacje odnośnie dalszego remontu drogi w Dzięczynie. 

Radny dodał, że pieniądze przeznaczone na budowę drogi w Dzięczynie zostały przekazane 

na remont szpitala. 

 

Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem czy Powiat przystąpił już do rozpisania 

przetargu na remonty dróg.  Zwrócił również uwagę na późne przeprowadzanie przetargu, co 

powoduje wykonywanie prac w niesprzyjających warunkach. 

 

Pkt 16. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w XXXII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1610 dokonał 

zamknięcia obrad Sesji.   
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Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 
 
 


