
 

Protokół nr XXXV/2018 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  29 maja  2018 roku godz. 1400 -  1645 w sali 

Gminnego Centrum Kultury. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu : 

   

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Dyrektora Banku Spółdzielczego w Poniecu 

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Dyrektorów szkół 

 Sołtysów  

 Przewodniczących i członków Rad Sołeckich 

 Przedstawicieli prasy lokalnej 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

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

11 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki, Tadeusz Twardy, Andrzej Zieliński oraz radna Aneta 

Wrotyńska. 

 

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

sesji  wraz z zaproszeniami  na XXXV Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do 

porządku obrad  XXXV Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 11 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XXXV 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego              

i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2017, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca                          

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 
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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, 

8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

10. Sprawy organizacyjne, 

11. Wolne wnioski i zapytania, 

12. 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2017, 
 

Przewodniczący  Rady  Jerzy Kusz   stwierdził, że dzisiejsza sesja ma charakter szczególny, 

ponieważ ocenia sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2017  rok i  udziela z tego 

tytułu absolutorium Burmistrzowi  Ponieca. 

Podjęcie  uchwały  o udzielenie absolutorium musi być poprzedzone uchwałą zatwierdzającą 

sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.  Procedura 

będzie przedstawiać się następująco : 

 przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

za 2017 rok, 

 opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

 opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2017 rok, 
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 opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poniecu 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu, 

 opinie stałych komisji Rady Miejskiej, 

 odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania, 

 dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu, 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Poniec za rok 2017, poinformował, że budżet Gminy Poniec na 2017 r. został 

uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałą                            

nr XXI/155/2016. 

Planowane dochody na rok 2017 określono w uchwale budżetowej w kwocie 31.931.945,43 

zł. Do końca 2017 r. zrealizowano dochody w kwocie 33.372.893,16 zł tj. 104,51 % 

zakładanych dochodów.  Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2017 w uchwale 

budżetowej określono w kwocie 32.806.525,84 zł. Do końca roku 2017 zrealizowano wydatki 

w kwocie 31.144.670,74 zł, czyli został  wykonany w 94,93 %. Wszystkie prace, zadania, 

inwestycje nałożone w budżecie przez Radę Miejską w Poniecu zostały zrealizowane. 

Wystąpienie Burmistrza Ponieca stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił swojego zastępcę o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy                         

za 2017 rok. 

 

Zastępcaca Przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił Uchwałę                                              

Nr S0-09541/33/12/Ln2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w  Poznaniu  z dnia  16 kwietnia   2018  roku w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu                 

z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok, która  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2017 rok było szczegółowo 

analizowane na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, która wyraziła  opinię o sprawozdaniu                 

i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś z upoważnienia Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Andrzeja Zielińskiego poinformował, że  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                     

w Poniecu na swych posiedzeniach w dniach 18, 24, 30 kwietnia br. przeanalizowała 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2017 rok wraz z informacją                

o stanie mienia komunalnego Gminy Poniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.  

Przeanalizowała  również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu                                    

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Poniec. Rozpatrzyła  sprawozdanie finansowe 
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Gminy Poniec za rok ubiegły porównując stany kont syntetycznych z ewidencji księgowej 

budżetu z pozycjami wskazanymi w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego nie stwierdzając niezgodności w badanym zakresie.  Komisja  w trakcie pracy 

nie dopatrzyła się żadnych uchybień i wnioskuje o zatwierdzenie rozpatrzonych sprawozdań. 

Szczegółowe omówienie prac Komisji zawarte zostało w jej wniosku skierowanym w dniu 30 

kwietnia br. do przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu, który stanowi załącznik do 

protokołu 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zgodnie z przyjętym harmonogramem  poprosił zastępcę 

przewodniczącego Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie opinii składu orzekającego RIO               

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu. 

 

Zastępca  Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał  treść Uchwały Nr SO-

0955/13/12/Ln/2018 z dnia 10 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej w Poniecu w sprawie absolutorium dla  Burmistrza Ponieca z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poprosił przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa oraz 

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

i Obywatelskich o przedstawienie opinii komisji  o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 

2016 rok.  

 

Zastepca Przewodniczącego Komisji Stanisław Machowski poinformował, że Komisja 

Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na 

swym posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku  zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym  

z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2017 rok. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok  skupiała się wokół 

następujących spraw : 

 

1. Zakup łuparki do drewna oraz wyciągarki leśnej, 

2. Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu oraz dotacja dla jednostki ochotniczej 

straży pożarnej w Szurkowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - 

gaśniczego, 

3. Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

mieszkańców gminy Poniec, 

4. Analiza wydatków w ramach funduszu sołeckiego, 



 5 

5. Dotacja celowa dla ZGKiM w Poniecu na zakup wozu asenizacyjnego. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka udzieliła wyczerpujących wyjaśnień na poruszone              

w dyskusji kwestie. 

 

Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, że zadania uwzględnione w budżecie Gminy na rok 

2017 w większości zostały zrealizowane. Komisja zwróciła uwagę na fakt nie zrealizowania 

zadania, jakim była budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego „Stawy Dzięczyńskie” – 

powodem było nie wywiązanie się do końca 2017 roku zleceniobiorcy z umowy                                 

o sporządzenie projektu zagospodarowania. 

 

Komisja również pozytywnie ustosunkowała się do wykonanych remontów                                 

w poszczególnych świetlicach wiejskich. 

 

Po przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Nowaka oraz 

Skarbnika Gminy Agnieszki Minickiej dotyczących trudności realizacji zadań komisja 

pozytywnie zaopiniowała  sprawozdanie budżetu Gminy Poniec za 2017 rok. 

W przeprowadzonym  głosowaniu  „za” pozytywną opinią  było  5 członków komisji – 

wszyscy obecni na posiedzeniu. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak poinformował, że Komisja Oświaty, 

Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich na swym posiedzeniu 

w dniu 9 maja 2018 roku  zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 

Gminy Poniec za 2017 rok. 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok  skupiała się wokół 

następujących spraw : 

 

1.  Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego „Stawy Dzięczyńskie – 

niezrealizowanie zadania z uwagi na niewywiązanie się do końca roku 2017 

zleceniobiorcy z umowy o sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, 

2.  Przebudowa i restauracja przydrożnej figury w Sarbinowie, 

3.  Pomoc finansowa  dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa ulicy 

Krobskiej i Krobskiej Szosy w Poniecu”, 

4.  Analiza dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, 

5.  Analiza dochodów z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa, 

6.  Analiza zobowiązania jednostek budżetowych. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka udzieliła wyczerpujących wyjaśnień na poruszone              

w dyskusji kwestie. 
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Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, że zadania uwzględnione w budżecie Gminy na rok 

2017 w większości zostały zrealizowane. Komisja zwróciła uwagę na fakt zrealizowania 

zadania, jakim była modernizacja budynku przy ul. Kościuszki na cele oświatowe – komisja 

pozytywnie ustosunkowała się do wykonania prac. 

 

Komisja również pozytywnie ustosunkowała się do wykonanych remontów                                 

w poszczególnych świetlicach wiejskich. 

 

Po przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień  Skarbnika Gminy dotyczących trudności 

realizacji zadań komisja pozytywnie zaopiniowała  sprawozdanie budżetu Gminy Poniec                 

za 2017 rok. 

W przeprowadzonym  głosowaniu  „za” pozytywną opinią  byli wszyscy  członkowie komisji. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka ustosunkowała się do uwag zawartych w opinii składu 

orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że wykonanie budżetu 2017 roku jest 

prawidłowe dowodem czego jest opinia RIO i stanowiska Komisji stałych. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za skierowane w ramach dyskusji uwagi                     

i wnioski ze strony radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Dokonał otwarcia dyskusji w tym temacie. 

 

Zastępca Przewodniczącego Dariusz Kieliś stwierdził, że ubiegłoroczny budżet nie zakładał 

wielu dużych inwestycji, był budżetem na miarę możliwości. Radny zwrócił uwagę na  wzrost 

zaplanowanych dochodów w roku ubiegłym. Martwić może jedynie nie wykonanie 

wszystkich zaplanowanych inwestycji. 

Radny pochwalił fakt przyciągania wielu młodych ludzi do Ponieca. Tworzą się nowe miejsca 

pracy, co sprzyja rozwojowi miasta. Pochwalił Burmistrza oraz organ wykonawczy                          

za wykonaną pracę. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował Przewodniczącemu i członkom Komisji 

Rewizyjnej za wkład pracy przy sporządzeniu wniosku. Podziękował za rzetelne 

przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca. Opinia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej jest dowodem prawidłowo 

sporządzonego wniosku a więc należytego rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za 2017 rok.  
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i zwrócił się z prośbą do swego 

zastępcy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego,  sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Poniec za rok 2017. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt 

uchwały. 

 

Rada Miejska  w obecności 11 radnych w głosowaniu  jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr XXXV/271/2018 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego                                       i 

sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Poniec za rok 2017. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Ponieca z 

wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy  Kusz w związku ze szczegółowym przedstawieniem 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy  i odczytaniem Uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu  w sprawie wyrażenia opinii                                  

o  sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy  za 2017 rok zaproponował  przedstawienie  

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Poniec za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy  Kusz z upoważnienia Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej 

Andrzej Zieliński przedstawił Wysokiej Radzie wniosek   Komisji Rewizyjnej  o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2017 rok, który stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. Poinformował, że wniosek  został podpisany przez pięciu członków 

Komisji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś stwierdził, że wszystkie elementy dotyczące 

budżetu zostały przedstawione, sprawozdanie z realizacji budżetu zostało zatwierdzone. Nie 

zachodzą zatem żadne przesłanki aby nie udzielić absolutorium Burmistrzowi Ponieca. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy  Kusz na zakończenie dodał, że rok 2017 to kolejny rok 

budżetowy w kadencji 2014-2018, który można uznać za zadowalający i spełniający 

oczekiwania mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy  Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i zwrócił się z prośbą do 

swego zastępcy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 
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Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w sprawie  

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

 

Rada Miejska w obecności  11 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XXXV/272/2018 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 

2017 rok.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi Ponieca 

stwierdzając, że wykonanie budżetu jest to wspólna praca burmistrza, radnych, sołtysów, 

dyrektorów szkół, kierowników zakładów i jednostek budżetowych. Jednak moderatorem 

prac przy realizacji budżetu jest Burmistrz Ponieca.  

  

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził serdeczne  podziękowanie  radnym za 

jednomyślne udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Był to kolejny 

rok naszej współpracy, w której z roku na rok wzrasta poziom realizacji zadań. Wykonanie 

budżetu jest wspólnym przedsięwzięciem - sukcesem. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu  

udało się wiele zrobić dla społeczności lokalnej.  

Burmistrz wyraził również radość z rozwoju stowarzyszeń i organizacji działających na terenie 

gminy. Jednogłośne otrzymanie absolutorium bardzo cieszy. Jest to zasługa osób na 

wszystkich strzeblach, którzy chcą działać i współpracować.  

Burmistrz Ponieca słowa podziękowania skierował do Prezydium Rady Miejskiej;                  

dla przewodniczących, członków poszczególnych Komisji działających przy Radzie; dla 

kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych; dla sołtysów, dla współpracowników 

oraz dla wszystkich działających na rzecz samorządu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz ogłosił 20 min. przerwę. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Mariusz Nowak. 

 

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. 
 
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.  
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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 10 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXV/273/2018 
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 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 
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 10 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXV/274/2018 
w sprawie  zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt  8.  Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z  paragrafem 38  

Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXXIV Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

Rada Miejska w obecności 10 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady 

Miejskiej.  

 

Pkt  9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Odpowiedzi wpłynęły. 

 

Pkt 10. Sprawy organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe 

wpłynęły w terminie. 

 

Pkt  11. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Mariusz Nowak zaproponował frezowanie zakrętu przy stawie w Dzięczynie. 

 

Radny Dariusz Kieliś zwrócił uwagę na odwrócony znak miejscowości przy wjeździe do 

Ponieca od strony Bojanowa. 

 

Pkt 12. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w XXXV Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1645 dokonał 

zamknięcia obrad Sesji.   

   

Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 

Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 

 

 
 
 
 
 
 
 


