
Protokół nr XXXVIII/2018 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 9 i 10 października 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1000 dokonał otwarcia XXXVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości: 

 

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Dyrektorów szkół i przedszkoli 

 Sołtysów  

 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 

14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie   decyzji.  

Nieobecny był radny Krzysztof Matecki. 

 

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

sesji  wraz z zaproszeniami na XXXVIII Sesję,  zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku 

obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XXXVIII 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 działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli               

w Gminie Poniec, 

5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku 

szkolnym 2017/2018, 

6. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne 

rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2019 rok (zgodnie                    

z harmonogramem), 

7. Przerwa w obradach, 
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8. 10 października br. wznowienie obrad – zapoznanie się z potrzebami sołectw                           

w kontekście założeń do projektu budżetu gminy Poniec na 2019 rok (zgodnie                           

z harmonogramem), 

9. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

11.  Wolne wnioski i zapytania, 

12.  Zakończenie. 

 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

              Jak wyżej. 

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu                 

z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w  okresie 

międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej. Informacje 

zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Informacja została przyjęta bez uwag. 

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.    

 
Nie zgłoszono. 
 
Pkt 4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół                               
i przedszkoli w gminie Poniec. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił dyrektorów szkół i przedszkoli o przedstawienie 
informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w gminie Poniec. 
 
Informacje przedstawili: 
Romualda Maćkowiak, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu. 
Grażyna Pierzchała, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz po wysłuchaniu informacji zwrócili się z zapytaniem jak 
funkcjonuje przedłużony czas pracy przedszkola. 
 
Dyrektor Romualda Maćkowiak wyjaśniła, że przedszkole na prośbę rodziców funkcjonuje 
do godziny 1645. Utworzony został jeden oddział, do tej godziny pozostaje w przedszkolu 12 
dzieci. 
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Dyrektor Grażyna Pierzchała wyjaśniła, że od kilku lat były prośby rodziców na wydłużenie 
pracy przedszkole, jednak do tej pory było za mało chętnych, żeby utworzyć oddział. Od 
bieżącego roku szkolnego wydłużono czas pracy przedszkola do godziny 1500 i do tej godziny 
pozostaje 12 dzieci. 
 
Następnie informacje przedstawili: 
Ryszard Godziewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniecu. 
Mariusz Kędzierski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żytowiecku. 
 
Zastępca Przewodniczącego rady Dariusz Kieliś po wysłuchaniu informacji zwrócił się                       
z zapytaniem do dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu czy są ograniczenia wiekowe                
w dożywianiu dzieci w szkole. 
 
Dyrektor Ryszard Godziewski odpowiadając na pytanie wyjaśnił, że nie ma ograniczeń 
wiekowych, jeżeli istnieje taka potrzeba, to każde dziecko może skorzystać z programu. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do wiadomości 
informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w gminie Poniec. 
Informacja  stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku 
szkolnym 2017/2018. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika Gminnego Zespołu Szkół Katarzynę 

Wróblewską o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec 

w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Kierownik GZOS Katarzyna Wróblewska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. Informacja została 

przedstawiona obszernie i treściwie, radni nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do wiadomości 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 
2017/2018. 
Informacja  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne 

rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2019 rok (zgodnie                       

z harmonogramem). 

 

Przewodniczącego Rady  Jerzy Kusz  stwierdził, że druga część sesji ma charakter wyjazdowy 
i zgodnie z ustalonym harmonogramem radni spotkają się z Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla, sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu 
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przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2019 rok (według 
ustalonego harmonogramu). Sołtysi przed propozycjami do budżetu przedstawili zadania 
zaplanowane i wykonane w  bieżącym roku. 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu  9  października 2018 roku przez sołtysów  
zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  na 2019 rok: 

 
PONIEC 

 dokończenie przebudowy ul. Szkolnej, 

 plac zabaw na ul. Kusza, 

 plac zabaw na ul. Rydzyńskiej, 

 dokończenie dokumentacji na rondo, ul. Rydzyńska – Bojanowska – kusza. 
 
MIECHCIN 

 zagospodarowanie terenu wokół wyczyszczonego stawu na cele rekreacyjne, 
wypoczynkowe dla mieszkańców wsi, 

 wykonanie drogi asfaltowej od Państwa Wojteczek do Państwa Adamczak, 

 wykonanie szamba przy wiejskim centrum rekreacji „Miechcinianka”. 
 

JANISZEWO 

 wyczyszczenie stawu znajdującego się przy sklepie, 

 modernizacja kuchni i łazienek na sali wiejskiej, 

 położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku do bloków wzdłuż stawu przy blokach i 
droga do Państwa Sikorskich. 

 
WASZKOWO 

 położenie chodników w wiosce, 

 utwardzenie i poprawa jakości drogi do posesji nr 27 oraz pozostałych dróg 
śródpolnych, 

 świetlica – remont zaplecza i kuchni oraz wymiana wkładu w kominku, przebudowa 
komina wewnątrz świetlicy. 

 
ŚMIŁOWO 

 naprawa chodnika na całej wiosce, 

 ogrodzenie przy boisku sportowym w Śmiłowie, 

 wyznaczenie przejścia dla pieszych w kierunku Krzemieniewa przy krzyżu.  
 
DRZEWCE 

 dokończenie drogi od przepompowni do drogi Poniec – Czarkowo, 

 wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej, 

 malowanie świetlicy. 
 

CZARKOWO 

 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czarkowie – użytki zielone. 
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BOGDANKI 

 zakup klimatyzacji na salę, 

 wymalowanie pomieszczeń na dole sali. 

 utwardzenie drogi gminnej o długości 140 m. 
 
ŁĘKA WIELKA 

 remont świetlicy wiejskiej. 
 
ŁĘKA MAŁA 

 doposażenie placu zabaw, 

 modernizacja świetlicy wiejskiej. 
 
GRODZISKO 

 przebudowa chodnika od Pana Michalskiego do świetlicy, 

 powiększenie wjazdu przy posesji nr 12. 
 

 
Pkt 7. Przerwa w obradach 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  od godz. 1640 odroczył  obrady sesji do godz. 900 dnia 
następnego tj. 10 października 2018 roku. 
 
Pkt 8. Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz w dniu 10 października 2018 roku o godz. 900 

wznowił obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z ustalonym harmonogramem radni 

spotkali  się   z sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu 

przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2019 rok. (według 

ustalonego harmonogramu ).  

Na sesji nieobecny był Radny Krzysztof Matecki. 

 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 roku przez sołtysów  
zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  na 2019 rok: 

 

ZAWADA 

 dalszy ciąg budowy chodnika, 

 ogrodzenie placu zabaw, 

 wyczyszczenie stawu. 
 
WYDAWY 

 zamontowanie oświetlenia przy wejściu do świetlicy, 

 wykonanie elewacji (odmalowanie) zewnętrznej części świetlicy. 
 
DZIĘCZYNA 

 całkowity remont sali w Dzięczynie: 
- wymiana drzwi wejściowych na sali i w remizie strażackiej, 
- wymiana pokrycia dachowego, 
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- wymiana podłogi na sali. 

 remont drogi nad stawy. 

 naprawa dachu na świetlicy Teodozewo. 
 
SZURKOWO 

 remont chodnika od nr 1 do nr 5 na długości 150 m, 

 przebudowa drogi gminnej przy tartaku w kierunku Bazy na długości 150 m, 

 przebudowa chodnika od nr 38 do nr 31 na długości 150 m, 

 gruntowny remont świetlicy wiejskiej, 

 czyszczenie kanalizacji deszczowej od sklepu do tartaku. 
 
SARBINOWO 

 budowa świetlicy wiejskiej, 

 doprowadzenie wody do terenu rekreacyjnego, 

 utwardzenie masą bitumiczną drogi Sarbinowo – Dzięczyna (przez las) 

 naprawa drogi gminnej w stronę Kawcza do pomnika przyrody „Dąb Wiktor”. 
 
ROKOSOWO 

 dokończenie drogi gminnej za sklepem, 

 wykonanie chodnika przy drodze powiatowej od numeru 20 do 23. 
 
BĄCZYLAS 

 stworzenie placu zabaw 

 budowa świetlicy wiejskiej, 

 montaż lampy przy placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej (obecnej), 

 montaż lampy między posesją 13 – 14. 
 
TEODOZEWO 

 malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy, 

 obniżenie sufitu w świetlicy, 

 budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, 

 wybicie okna na zapleczu w kuchni 

 likwidacja słupa od prądu. 
 

ŻYTOWIECKO 

 wymiana 5 okien, 

 wymiana 3 drzwi, 

 naprawa dachu na małej sali, 

 montaż klimatyzacji na dużej sali, 

 budowa placu zabaw przy świetlicy. 
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Pkt 9. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z § 38 Statutu Gminy Poniec                 

do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej. Rada Miejska              

w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

Pkt 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie wpłynęły. 

 

Pkt 11. Wolne wnioski i zapytania. 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt 12. 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. 1330 dokonał 
zamknięcia obrad Sesji.     
 

 

 

Protokółował                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski       Jerzy Kusz 

 

 


