
Protokół nr XXXIII/2018 
 

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  28 marca  2017 roku w godz. 1400 -  1620 w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
____________________________________________________________________ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XXXIII 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 Krzysztof Matecki oraz Radna Barbara Mendyka. 
 
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  
sesji  wraz z zaproszeniami na XXXIII Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku 
obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 13 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
porządek obrad XXXIII 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 XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032, 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Poniec na rok 2018, 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, 
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 
Gminy Poniec, 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,  
9. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdycyplinarnego                                 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017, 



10. Wysłuchanie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec za rok 
2017, 
11. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej, 
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 
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 skierowała interpelację do Starostwa Powiatowego w Gostyniu              
w sprawach: 
• naprawa chodników w Łęce Wielkiej, 
• wysypanie poboczy w ciągu dróg powiatowych biegnących od stawu – krzyżówki 

Poniec – Gostyń w kierunku Bielaw, 
• naprawa dziur w nawierzchni dróg powiatowych  biegnących od stawu – krzyżówki 

Poniec – Gostyń w kierunku Bielaw, 
• systematyczne wykaszanie poboczy, a w szczególności krzyżówki Gostyń, Poniec, Łęka 

Wielka, Rokosowo, 
 
Radna Łucja Markowska skierowała ponowną interpelacje do Starostwa Powiatowego                  
w Gostyniu w sprawie przycięcia gałęzi drzew za parkiem. Odpowiedź na poprzednią 
interpelacje w tym temacie nie była satysfakcjonująca. 
 
Radny Mariusz Nowak skierował interpelacje do Starostwa Powiatowego w Gostyniu w 
sprawie remontu drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Dzięczyna. 
 
Radny Dariusz Kieliś skierował interpelacje do Starostwa Powiatowego w Gostyniu z prośbą 
o podanie podstawy prawnej wymuszania i warunkowania przez Starostwo Powiatowe w 
Gostyniu realizacji inwestycji na drogach powiatowych tylko i wyłącznie przy udziale 
finansowym gminy Poniec. 
 



Radna Aneta Wrotyńska skierowała ponowną interpelacje w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Gostyńskiej. Zaproponowane przez 
Starostwo Powiatowe w Gostyniu zmiany wydaja się być niewystarczające.  
 
Radny Stanisław Machowski skierował interpelacje do Starostwa Powiatowego w Gostyniu z 
prośbą o podanie harmonogramu robót drogowych na 2018 r. Radny poprosił o podanie 
dokładnych terminów prac ze szczególnym uwzględnieniem: 

  naprawy dróg po zimie, 

  czyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy drogach powiatowych, 

  koszenia poboczy, 

  przycinania krzewów przy drogach. 
Radny zwrócił się także z prośbą o podanie zakresu oraz terminu wykonania zadań 
inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gminy Poniec.  
 
Pkt 4. 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. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXIII/261/2018 
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 5. 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 13 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXIII/262/2018 
w sprawie  zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. 
 
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                        
w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic   
i numerów. 
 
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 XXXIII/263/2018 
w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 
Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 
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                        
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 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. 
  
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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXIII/264/2018 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 8. 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 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 13 radnych  jednomyślnie  podjęła 



uchwałę nr XXXIII/265/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator 
Sp. z o.o. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 9. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdycyplinarnego                                 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza Eugeniusza Nowaka                             
o przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił sprawozdanie. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Poniecu o przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Poniec na lata 2016 – 2019 za rok 2017. 
 
Kierownik OPS w Poniecu Hanna Konieczna przedstawiła sprawozdanie. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 
 
Rada Miejska przyjęła powyższe sprawozdania do wiadomości. 
 
Pkt 10. Wysłuchanie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 
Poniec za rok 2017. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Izabelę Świtalską o przedstawienie informacji z realizacji 
GPRPAiPN. 
 
Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Izabela Świtalska 
przedstawiła sprawozdanie. 
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 
 
Rada Miejska przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 
Pkt  11.  Przyjęcie protokołu z XXXII 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 XXXII Sesji Rady 
Miejskiej. Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXXII Sesji 
Rady Miejskiej.  
Radny Dariusz Kieliś wstrzymał się od głosu. 
 
Pkt  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                



Wpłynęły dwie odpowiedzi. 
 
Pkt  13. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radna Powiatu Gostyńskiego Dorota Kaźmierczak udzieliła odpowiedzi i wyjaśnienia na 
skierowane pytania na poprzedniej sesji. 
 
Radny Mariusz Nowak poprosił o dokładne wskazanie na co zostały przekazane środki 
finansowe przeznaczone na remont drogi w miejscowości Dzięczyna. 
 
Dalsza dyskusja dotyczyła remontu drogi w Dzięczynie oraz możliwości ubiegania się o 
dodatkowe środki finansowe z Województwa Wielkopolskiego na ten cel. 
 
Pkt 14. Zakończenie. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 
radnym i gościom za uczestnictwo w XXXIII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1620 dokonał 
zamknięcia obrad Sesji.   
   
 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 


