
Protokół nr XXXIV/2018 
 

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  24 kwietnia  2018 roku w godz. 1400 -  1645 w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
____________________________________________________________________ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XXXIV Sesję Rady 
Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 
   
• Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 
• Pracowników  organu  wykonawczego 
• Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 
• Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu 

 Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu 

 Komendanta OSP w Poniecu 

 Kierownika Posterunku Policji w Poniecu 

 Wicestarostę Powiatu Gostyńskiego 
• 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 
12 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  
Nieobecny był Radny Krzysztof Matecki, Radna Aneta Wrotyńska oraz Radny Tadeusz 
Twardy. 
 
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  
sesji  wraz z zaproszeniami na XXXIV Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku 
obrad XXXIV 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 punktu: 

-  podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań                   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi 

Wydawy. 

 

Rada Miejska w Poniecu w głosowaniu  jednomyślnie przyjęła propozycję Burmistrza Ponieca 

w sprawie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego punktu.  W tej sytuacji przewodniczący 

obrad  Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu jako: 

 

- punkt 8 -  podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie 

miasta Poniec i wsi Wydawy. 

 



Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 

 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 12 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
porządek obrad XXXIV 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 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań                
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec 
i wsi Wydawy, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                     
w schronisku dla osób bezdomnych, 

10. Wysłuchanie informacji z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej, 
11. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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.  
 
Brak 
 



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 2017 r. 
(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za wnikliwe i szczegółowe udzielenie 
informacji. Następnie zwrócił się z prośbą do Zastępcy Komendanta KPP Policji w Gostyniu 
Krzysztofa Wróblewskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Komendanta 
Powiatowego Policji w Gostyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Powiatu Gostyńskiego za 2017 rok.  
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu kom. Krzysztof Wróblewski 
przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Poniec za 2017 
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 2017 
rok.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za przedstawione informacje oraz dokonał 
otwarcia dyskusji w temacie bezpieczeństwa. 
 

Radni poruszyli tematy: 

- Fałszywych alarmów – częstotliwość tego zjawiska oraz łączność miedzy poszczególnymi 

jednostkami w celu dostosowania ilości wysyłanych pojazdów do akcji. 

- Wykorzystanie i wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na poprawę       

bezpieczeństwa. 

 

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: 

- dotacje z programów rządowych na budowę i remonty dróg, 

- remont drogi powiatowej Poniec – Dzięczyna,  

- naprawy dróg powiatowych, 

- wycinka krzewów i drzew przy drogach powiatowych, 

- jakość wykonywanych prac drogowych. 



 

Komendanta OSP w Poniecu Jerzy Wendzonka zwrócił się z prośbą o usunięcie pnia po 

wycince drzewa na krzyżówce Poniec – Gostyń – Grodzisko. Pozostałość po wycince jest 

mało widoczna i zagraża bezpieczeństwu. 

 

Sołtys wsi Sarbinowo Jerzy Skrzypczak zwrócił uwagę na fatalny stan drogi Karzec – 

Sarbinowo. 

 

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 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 
autopoprawki projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła autopoprawkę projektu 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 Pana 
Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił autopoprawkę projektu 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXIV/266/2018 
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 
autopoprawki projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła autopoprawkę projektu 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 autopoprawkę projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił autopoprawkę projekt uchwały                              
w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXIV/267/2018 
w sprawie  zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 7. 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 Juskiewicza                             
o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem                        
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator 
Sp. z o.o. 
 
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 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXIV/268/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator 
Sp. z o.o. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań                
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i 
wsi Wydawy. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Gminy o przedstawienie projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Burmistrz Gminy Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem                        
w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi Wydawy. 
 
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 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXIV/269/2018 
w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi Wydawy. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                     
w schronisku dla osób bezdomnych. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Hannę 
Konieczną o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  
sprawie. 
 
Kierownik OPS Hanna Konieczna 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  zasugerował, aby ze względu na obszerną treść uchwały, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag.  
                                                                                
Rada Miejska w obecności 12 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXIV/270/2018 



w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 10. Wysłuchanie informacji z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Hannę 
Konieczną o przedstawienie informacji z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej. 
 
Kierownik OPS Hanna Konieczna przedstawiła informacje. 
(informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Rada Miejska wysłuchała i przyjęła powyższą informacje do wiadomości. 
 
Pkt  11.  Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 XXXIII Sesji Rady 
Miejskiej. Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXXIII 
Sesji Rady Miejskiej.  
 
Pkt  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                
Nie wpłynęły. 
 
Pkt  13. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radny Dariusz Kieliś zwrócił uwagę na nie drożną studzienkę kanalizacyjną na ul. Dworcowej 
(okolice skrzyżowania z ul. Bojanowską). 
 
Pkt 14. Zakończenie. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 
radnym i gościom za uczestnictwo w XXXIV Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1645 dokonał 
zamknięcia obrad Sesji.   
   
 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 


