
 
Protokół nr XXXVII/2018 

 

z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  25 września  2018 roku w godz. 1400 -  1630 w sali 
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
____________________________________________________________________ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy  Kusz  o godzinie 1400 otworzył XXXVII 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 
15 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  
 
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad  
sesji  wraz z zaproszeniami na XXXVII Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku 
obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. Radni uwag nie zgłosili. 
 
Rada Miejska w głosowaniu w obecności 15 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  
porządek obrad XXXVII 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 o przebiegu wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 

2018 roku, 
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 zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu 
gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji                           
i sposobu jej rozliczania, 

8. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 159 położonej w Zawadzie, obręb Waszkowo 
stanowiącej własność Gminy Poniec, 



9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec zadania w zakresie 

transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Górznie, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego 
zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we 
Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Poniec, 

13. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, 
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 
15. Sprawy organizacyjne, 
16.  Wolne wnioski i zapytania, 
17.  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 Marcin Stróżyński skierował interpelacje do Starosty Gostyńskiego z prośbą                       
o wycięcie drzewa przy drodze powiatowej, przy posesji nr 22 w Łęce Małej. 
 

Pkt 4. Wysłuchanie informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec za I 
półrocze 2018 r. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
organ wykonawczy ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu budżetu gminy za okres I 
półrocza 2018 roku w terminie do 30 sierpnia br. 
Zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania 
budżetu gminy Poniec za I półrocze 2018 r.  
 
Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 
informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Poniec za okres I półrocza bieżącego roku.  
 



Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił opinie RIO o przedłożonej przez 
Burmistrza Ponieca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do wiadomości 
informację dotyczącą wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze  2018 roku. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 

 
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 
Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła autopoprawkę projektu 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXVII/291/2018 
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 15 radnych jednomyślnie podjęła 
uchwałę nr XXXVII/292/2018 
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 zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu 
gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji                           
i sposobu jej rozliczania. 
 
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 zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla spółek 
wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
 
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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/293/2018 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla spółek 
wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 159 położonej w Zawadzie, obręb Waszkowo 
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 
Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały                              
w przedmiotowej sprawie. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/294/2018 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 159 położonej w Zawadzie, obręb Waszkowo stanowiącej własność Gminy 
Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownik OPS w Poniecu Hannę Konieczną                     
o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 
 
Kierownik OPS w Poniecu 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/295/2018 
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec zadania w zakresie 
transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Górznie. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika GZOS w Poniecu Katarzynę 
Wróblewską o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  
sprawie. 
 
Kierownik GZOS w Poniecu Katarzyna Wróblewska 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 
Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały                              
w przedmiotowej sprawie. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/296/2018 
w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec zadania w zakresie transportu i opieki uczniów 
niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 
Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. 
 
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 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 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/297/2018 



w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Poniec. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora Kierownika GZWiK w Poniecu 
Mariusza Bartza o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  
sprawie. 
 
Kierownik GZWiK Mariusz Bartz 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 
Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały                              
w przedmiotowej sprawie. 
                                                                                
Rada Miejska w obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 
uchwałę nr XXXVII/298/2018 
w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poniec. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pkt  13.  Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 XXXVI Sesji Rady 
Miejskiej. Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu  przyjęła protokół z XXXVI 
Sesji Rady Miejskiej.  
 
Pkt  14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
                
Nie wpłynęły. 
 
Pkt  15. Sprawy organizacyjne. 
 
Brak 
 



Pkt  16. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił stanowisko Rady miejskiej w Poniecu w sprawie 
planowanego przez PKP zamknięcia (likwidacji) przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Polnej. 
 
W głosowaniu Radni jednogłośnie wyrazili negatywna opinię w sprawie likwidacji w/w 
przejazdu kolejowego. 
 
Pkt 17. Zakończenie. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 
radnym i gościom za uczestnictwo w XXXVII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1630 dokonał 
zamknięcia obrad Sesji.   
   
 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 


