
 
Protokół nr XXXVI/2018 

 

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  26 czerwca  2018 roku w godz. 1400 -  1655 w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
____________________________________________________________________ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XXXVI Sesję Rady 
Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 
   
• Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 
• Pracowników  organu  wykonawczego 
• Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 
• Wicestarostę Powiatu Gostyńskiego 
• Geolog 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 
11 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  
Nieobecny był Radny Krzysztof Matecki, Radna Aneta Wrotyńska, Radny Tadeusz Twardy 
oraz Radny Andrzej Zieliński. 
 
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  
sesji  wraz z zaproszeniami na XXXVI Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku 
obrad XXXVI 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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

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 15 -  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag. 

 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 11 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
porządek obrad XXXVI 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 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca, 
7. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec, 
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka  nr 64/10 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy Poniec 
na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 894/3 obręb Poniec 
stanowiącą własność prywatną. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz INEA S.A. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego  w zakresie rozwoju sportu w Gminie Poniec. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
20. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej. 
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
22. Sprawy organizacyjne, 
23. Wolne wnioski i zapytania, 
24. 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.  
 
Radny Mariusz Nowak skierował następujące interpelacje: 
- do Starosty powiatu Gostyńskiego w sprawie bieżącej naprawy nawierzchni drogi 
powiatowej przebiegającej przez miejscowość Dzięczyna, 
- do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w sprawie egzekwowania przepisów prawa 
ruchu drogowego. 
 

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 
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 11 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXVI/275/2018 
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 
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 11 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXVI/276/2018 
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 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy Marcina Pazdaja                             
o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 



uchwałę nr XXXVI/277/2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie:  wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia 
Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego 
rozwoju”. 
 
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 wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej 
Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. 
 
Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Czesław Kołak szczegółowo przedstawił intencje oraz 
koncepcję utworzenia stowarzyszenia. 
Poinformował, że działania stowarzyszenia mają na celu m.in. podejmowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w związku z ewentualną budową 
kopalni węgla brunatnego i elektrowni na naszym terenie. 
 
Geolog Powiatu Gostyńskiego Maria Wołcyrz przedstawiła opracowaną dokumentację 
geologiczną dotyczącą budowy kopalni węgla kamiennego. Przedstawiła opinie skierowaną 
do Ministerstwa Środowiska oraz Sekretarza Stanu.  
  
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zaznaczył, że Gmina Poniec jako jedna z pierwszych podjęła 
odpowiednią uchwałę oraz interweniowała w sprawie budowy kopalni. Dodał również, że 
powstanie stowarzyszenia jest bardzo dobrą inicjatywą. 
 
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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/278/2018 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – 
Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz ogłosił 15 min przerwy. 
 
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec. 



 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza o przedstawienie projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak 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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/279/2018 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Hannę 
Konieczną o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  
sprawie. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/280/2018 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności przez osoby bezdomne 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 Ośrodka Pomocy Społecznej 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 ograniczony czas, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/281/2018 
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Izabelę Świtalską o przedstawienie projektu uchwały wraz                       
z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Pełnomocnik Burmistrza Izabela Świtalska 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 ograniczony czas, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/282/2018 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec. 
 
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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/283/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 64/10 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy 
Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 894/3 obręb Poniec 
stanowiącą własność prywatną. 
 
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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 



uchwałę nr XXXVI/284/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka  nr 64/10 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość 
oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 894/3 obręb Poniec stanowiącą własność prywatną. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na rzecz INEA S.A. 
 
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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/285/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INEA S.A. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 15. 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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/286/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator 
Sp. z o.o. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec. 
 
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 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 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/287/2018 
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się odszkodowania za 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego  w zakresie rozwoju sportu w Gminie Poniec. 
 
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 zasugerował, aby ze względu na ograniczony czas, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/288/2018 



w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego  w zakresie 
rozwoju sportu w Gminie Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań                            
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec. 
 
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 zasugerował, aby ze względu na ograniczony czas, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/289/2018 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
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 zasugerował, aby ze względu na ograniczony czas, 
przystąpić do głosowania bez czytania projektu. Radni nie zgłosili uwag. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 11 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVI/290/2018 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt  20.  Przyjęcie protokołu z XXXV 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 XXXV Sesji Rady 
Miejskiej. Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXXV Sesji 
Rady Miejskiej.  
 
Pkt  21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                
Nie wpłynęły. 
 
Pkt  22. Sprawy organizacyjne. 
 
Brak 
 
Pkt  23. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak w związku z panującą suszą rolniczą przedstawił 
warunki ubiegania się o odszkodowanie. 
 
Pkt 24. Zakończenie. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 
radnym i gościom za uczestnictwo w XXXVI Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1655 dokonał 
zamknięcia obrad Sesji.   
   
 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 


