RAPORT O STANIE
GMINY PONIEC
ZA 2018 ROK

Wstęp
Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), który nakłada na gminy nowy
obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę
Miejską w Poniecu.
Źródłem dla opracowania Raportu były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla
Gminy Poniec między innymi Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025,
Program Rewitalizacji dla Gminy Poniec, Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Poniec , Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec, raporty z
wykonania budżetu Gminy, czy sprawozdania z działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych.
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Ogólna charakterystyka Gminy Poniec
Poniec to gmina miejsko - wiejska położona w południowej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim. Gmina Poniec znajduje się w całości na
obszarze Wysoczyzny Leszczyńskiej, mezoregionu usytuowanego pomiędzy
Pojezierzem Leszczyńskim a dolinami Odry i Baryczy. Obszar Gminy przecina dolina
Rowu Polskiego o szerokości około 1-2 km
Gmina Poniec w powiecie gostyńskim i na tle województwa wielkopolskiego

Źródło: www.zpp.pl

Gmina Poniec graniczy z następującymi gminami:
 od południa z Gminą Bojanowo i Miejska Górka,
 od północy z Gminą Gostyń i Krzemieniewo,
 od wschodu z Gminą Krobia,
 od zachodu z Gminą Rydzyna.
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Rysunek 1. Mapa Gminy Poniec

Gmina Poniec zajmuje powierzchnię 131,9 km2, co stanowi 16,33% powierzchni
powiatu gostyńskiego. Miasto i Gmina Poniec administracyjnie dzieli się na miasto
Poniec i 19 wsi sołeckich: Bogdanki, Bączylas, Czarkowo, Drzewce, Dzięczyna,
Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Miechcin, Rokosowo, Sarbinowo,
Szurkowo, Śmiłowo, Teodozewo, Waszkowo, Wydawy, Zawada i Żytowiecko.
Przez Gminę nie przebiegają drogi krajowe ani wojewódzkie. W mieście Poniec
krzyżuje się kilka dróg powiatowych, które maja połączenia z drogami krajowymi
relacji Leszno – Gostyń, Leszno – Rawicz, Gostyń – Rawicz. Przez Gminę przebiega
też linia kolejowa relacji Łódź Kaliska – Tuplice (Leszno – Krotoszyn) ze stacjami na
terenie Gminy: w Poniecu i Dzięczynie.
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Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Poniec
(według stanu na 31.12.2018 r.)

Sołectwo/dzielnica

Liczba ludności (w tym na
pobyt czasowy)

Liczba budynków
mieszkalnych
w sołectwie/dzielnicy

Bączylas

133

20

Bogdanki

161

30

Czarkowo + Franciszkowo

197

34

Drzewce

352

54

Dzięczyna + Dzięczynka

374

81

Grodzisko + Maciejewo

191

20

Janiszewo

236

37

Łęka Mała

203

38

Łęka Wielka + Kopanie

680

77

Miechcin

108

24

Rokosowo

387

62

Sarbinowo + Włostki

258

32

Szurkowo

314

54

Śmiłowo

496

108

Teodozewo

149

27

Waszkowo

160

23

Wydawy

80

7

Zawada

109

18

Żytowiecko

424

65

Poniec

2 879

659
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Rolnictwo
Gmina Poniec jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią tutaj aż 74%
powierzchni. Na obszarze Gminy prowadzona jest zróżnicowana działalność rolnicza,
w zależności od warunków naturalnych i ekonomicznych.
Tabela. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Poniec
J. m.

Stan na dzień
31.12.2018 r.

użytki rolne

ha

9 751

grunty orne

ha

8 349

sady

ha

27

łąki

ha

1 155

pastwiska

ha

220

lasy i grunty leśne

ha

2 482

pozostałe (drogi, wody, nieużytki, koleje, tereny zabudowane)

ha

960

razem

ha

Wyszczególnienie

Powierzchnia gminy ogółem

km

13 193
2

131,93

Biorąc pod uwagę strukturę zagospodarowania gruntów Gminy Poniec, największy
udział stanowią użytki rolne – 9 751 ha, natomiast lasy i grunty leśne zajmują 2 482
ha.
W użytkach rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne - 8 349 ha, a
najmniejszą sady –27 ha.
Średni wskaźnik bonitacji rzeźby terenu w 10-punktowej skali wynosi 9,3 punktu.
Warunki wodne dla celów produkcji rolnej są korzystne. Struktura jakościowa
gruntów ornych jest dobra, a około 68% gruntów ornych zalicza się do IIIa - IVa klasy
bonitacji. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przydatności przestrzeni produkcyjnej
jest dobry (81,1ha 100 punktów). Rolnictwo Gminy Poniec charakteryzuje się wysoką
efektywnością produkcyjną i zajmuje czołowe miejsca zarówno w Wielkopolsce, jak i
w kraju.
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Gospodarka odpadami
Gmina Poniec należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie
tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach
gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W
chwili obecnej Związek tworzy 18 gmin.
Odpady komunalne (zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych) odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przekazywane są do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina
Osieczna.
Należy wskazać, że na terenie Gminy Poniec zlokalizowano PSZOK przy ul.
Krobskiej 39 w Poniecu.

Organ wykonawczy.
Funkcję Burmistrza Ponieca od 2010 roku pełni Pan Jacek Widyński. W ostatnich
wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku po raz
kolejny został wybrany na stanowisko Burmistrza Ponieca w kadencji 2018-2023.
Burmistrz Ponieca realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Poniecu
oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Jednostki organizacyjne:
Gminne Centrum Kultury w Poniecu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
Jednostki oświatowe:
Przedszkole Samorządowe w Poniecu
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej
Szkoła Podstawowa w Poniecu
Szkoła Podstawowa w Żytowiecku
Zakłady budżetowe:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
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Gmina Poniec posiada także 100% udziałów w spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Poniecu.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
Urząd Miejski w Poniecu
Urząd jest jednostką budżetową Gminy. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy
Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów
funkcjonujących w strukturze Gminy.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego
wykonywania spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji
rządowej (zadań powierzonych)
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego
zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom
organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie
umów.
Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich
zadań i kompetencji.
W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania
decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz
podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych
wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz
załatwiania skarg i wniosków.
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów
organów Gminy,
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5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz
uchwał i zarządzeń organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej
komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w
siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczególności:
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
W skład Urzędu wchodzi referat budżetowo – podatkowy oraz samodzielne
stanowiska pracy:
 Sekretariat
 Urząd Stanu Cywilnego
 Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
 Stanowisko ds. Kadr, Płac, spraw Administracyjno – Gospodarczych oraz
Działalności Gospodarczej
 Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki
 Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego, Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej
 Stanowisko ds. Obywatelskich Wojskowych, OC i Ochrony Informacji
Niejawnych
 Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej
 Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg
 Radca Prawny
W roku 2018 Urząd Miejski w Poniecu zatrudniał 19 pracowników na stanowiskach
urzędniczych oraz 2 na stanowiskach obsługi.
Działalność Burmistrza Ponieca w roku 2018
 w dniu 2 stycznia wraz z Dyrekcją Przedszkola w Poniecu, Rodzicami oraz
Przedszkolakami z grupy „Zajączki” Burmistrz dokonał otwarcia kolejnego dziewiątego oddziału, który znajduje się w zabytkowym budynku przy
kompleksie przedszkolnym w Poniecu. Przeprowadzenie remontu było
konieczne ze względu na brak wystarczającej liczby miejsc w placówkach
prowadzących działalność przedszkolną na terenie naszej gminy.
Jest to trzecia, duża inwestycja w ostatnich latach w obiekty przedszkolne.
Wcześniej wyremontowano budynki oświatowe w Łęce Wielkiej i Poniecu.
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Przebudowany obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb najmłodszych:
posiada salę dydaktyczną, zaplecze sanitarne oraz kuchenne. Pomieszczenia
wyposażono także w nowoczesne rozwiązania multimedialne oraz klimatyzację.
Inwestycja ta przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wyremontowane
zostały pomieszczenia oraz nadano im nową funkcję oświatową. Drugi etap
zakłada remont zabytkowej elewacji oraz dachu.
 w dniu 18 stycznia Burmistrz Ponieca podpisał akty notarialne sprzedaży
największych nieruchomości w ponieckiej strefie inwestycyjnej. Nabywców
znalazły parcele o powierzchni 4.2988 ha, wartości 1.006.263 zł oraz 0,4368 ha
za kwotę 103.320 zł. Duże zainteresowanie inwestorów naszą gminą
spowodowane jest skuteczną kampania informacyjną w ogólnopolskich
środkach przekazu oraz korzystnym prawem miejscowym, które daje
przedsiębiorcom bardzo dobre warunki rozwoju. W planach są już następne
tereny, które potencjalnie powiększą naszą strefę inwestycyjną.
 w dniu 27 stycznia Burmistrz wziął udział w uroczystym przekazaniu i
włączeniu do podziału bojowego samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Poniecu i Szurkowie. Nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Poniecu został zakupiony dzięki środkom przekazanym przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz samorząd gminy Poniec.
Dotychczasowy samochód pożarniczy STAR będący w dyspozycji OSP Poniec
zostanie przekazany i będzie służył strażakom z Ochotniczych Straży
Pożarnych w Szurkowie i Sarbinowie.
 także w dniu 27 stycznia na zaproszenie społeczności wsi Czarkowo Burmistrz
uczestniczył w uroczystym otwarciu po kapitalnym remoncie świetlicy
wiejskiej. Dzięki środkom zewnętrznym oraz zaangażowaniu mieszkańców i
naszej ekipy remontowej świetlica przeszła metamorfozę zarówno w środku jak
i na zewnątrz budynku. Wymieniono dach, wykonano nowa elewację oraz
gruntownie wyremontowano pomieszczenia obiektu.
 w dniu 3 maja Burmistrz Ponieca wziął udział w uroczystych obchodach Święta
Narodowego 3 maja. W kościele p.w. Chrystusa Króla tradycyjnie odprawiona
została msza św. za Ojczyznę. Następnie wraz z przedstawicielami rady
miejskiej, przedszkoli, szkół, zakładów pracy, organizacji pozarządowych oraz
mieszkańcami gminy Poniec złożył wieńce w miejscach Pamięci Narodowej.
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Obchody zakończono spotkaniem w sali Gminnego Centrum Kultury w
Poniecu.
 w dniu 4 maja Burmistrz uczestniczył w obchodach święta patrona strażaków,
św. Floriana. Druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy oraz z zaprzyjaźnionych OSP z Gościejewic i Sowin
spotkali się na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Poniecu, gdzie
rozpoczęły się obchody dnia św. Floriana. Następnie w asyście orkiestry dętej
przemaszerowano do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Św. w intencji
strażaków oraz ich rodzin.
Obchody zakończono przemarszem oraz złożeniem kwiatów na cmentarzu
parafialnym.
 w dniu 13 maja Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wziął udział w gminnych
zawodach sportowo – pożarniczych. Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn w
następujących grupach: grupa „A” męska – seniorzy startowało 9 drużyn,
grupie „C” – żeńska 1 drużyna i 1 drużyna MDP 12 – 16 lat. Zawody
przeprowadzono w 2 konkurencjach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu
bojowym. Wyniki rywalizacji w poszczególnych grupach przedstawiały się
następująco: W grupie „A” – I miejsce zdobyła Szurkowo, II miejsce – OSP
Czarkowo a III miejsce – OSP Sarbinowo. W grupie „C” – żeńska I miejsce
zdobyła drużyna OSP Szurkowo, natomiast w grupie I MDP męska – I miejsce
zdobyła drużyna OSP Śmiłowo. Ogółem w zawodach sportowo – pożarniczych
udział wzięło 120 strażaków ochotników.
 także w dniu 13 maja Burmistrz uczestniczył w II grze miejskiej „Poniecki
Wehikuł Czasu”. Do gry przystąpiło 13 drużyn. Byli to nie tylko uczniowie i
nauczyciele, ale także całe rodziny oraz przyjaciele i znajomi. W związku z
setną rocznicą, tematem tegorocznej gry było Powstanie Wielkopolskie.
Drużyny stając się rekrutami oddziałów Powstańczych miały za zadanie jak
najlepszego przygotowania się do przybycia wojsk niemieckich. Mogli to
zrobić zaliczając zadania takie jak udzielenie pomocy osobie, która złamała
nogę, obranie jak największej ilości ziemniaków, wspięcie się na wieżę ze
skrzynek, oddanie strzałów do tarczy, przeprawieniu się przez pole minowe czy
rozszyfrowanie informacji. Zwycięzcami okazał się partol pod nazwą WDW.
Zwycięska drużyna miała możliwość zakończenia gry poprzez „wysadzenie
pociągu pancernego”.
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 w dniu 16 czerwca Burmistrz Ponieca uczestniczył w uroczystości 50-lecia
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarkowie. Z okazji okrągłego
jubileuszu złożył wszystkim strażakom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia
oraz gratulacje.
 w dniu 11 listopada wraz z pracownikami urzędu, radnymi, sołtysami,
strażakami, przedstawicielami stowarzyszeń, zakładów pracy oraz z
mieszkańcami naszej Gminy Burmistrz Ponieca wziął udział w obchodach
Święta Narodowego 11 Listopada. Tradycyjnie odbyła się uroczysta msza
święta, przemarsz ulicami miasta oraz złożenie wieńców w miejscach pamięci
narodowej. Pod ponieckim ratuszem odśpiewano także wspólnie Hymn Polski.
W godzinach wieczornych w hali widowiskowo – sportowej odbył się koncert
pt. „Wolność”, podczas którego mieszkańcy wspólnie z orkiestrą mogli wziąć
czynny udział śpiewając historyczne pieśni. Zorganizowana została również
wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu.
 w dniu 20 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniecu,
podczas której Burmistrz Ponieca Pan Jacek Widyński otrzymał od
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniecu Pana Andrzeja
Mireckiego zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Ponieca w
kadencji 2018-2023.
 w dniu 26 listopada Burmistrz wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poniecu podpisał umowę na realizację projektu pn. "Nie jesteśmy
sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy Poniec" Celem tego projektu jest zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie: rozszerzenia
działalności klubów seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich
dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Poniec.
Projekt został bardzo wysoko oceniony i gminie Poniec zostało przyznane
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita
wartość projektu to 1.000.320,80 zł, a kwota dofinansowania stanowi aż
948.960,80 zł. Wkład własny gminy w realizację tego projektu jest rzeczowy, a
więc gmina nie musi wyłożyć na jego realizację żadnych środków finansowych.
 w dniu 27 grudnia, wspólnie z radnymi, zuchami i harcerzami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz licznie
zgromadzonymi mieszkańcami gminy Poniec uczciliśmy pamięć bohaterów
walki o niepodległość naszych ziem w 100 rocznicę Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Wraz z delegacją Burmistrz złożył kwiaty pod tablicą Baonu Ponieckiego
Powstania Wielkopolskiego.
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Pamięć bohaterów uczczono Rotą w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej oraz odpaleniem rac świetlnych w barwach narodowych.
Uroczystość zakończyła się na cmentarzu parafialnym, wspólną modlitwą za
wszystkich, którzy przelali krew za niepodległość Rzeczpospolitej.
W roku 2018 Burmistrz Ponieca wydał 80 zarządzeń. Do najważniejszych z nich
należą:
Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Poniecu,
Zarządzenie Nr 278/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności
pożytku publicznego w gminie Poniec w 2018 roku,
Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 523 i nr 524
położonych w obrębie miasta Ponieca przeznaczonych pod zabudowę technicznoprodukcyjną składów i magazynów oraz usług,
Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2017 rok,
Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2017 rok,
Zarządzenie Nr 314/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego,
Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
2018 roku,
Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 3 września 2018 r. w sprawie
opracowania materiałów planistycznych dot. projektu budżetu na 2019 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec,
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Zarządzenie Nr 339/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poniec na lata 2019-2032,
Zarządzenie Nr 340/2018 Burmistrza Ponieca z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie
projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
Realizacja zadań inwestycyjnych.
Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne.
Gmina na koniec okresu sprawozdawczego miała zaplanowane cztery wieloletnie
zadania inwestycyjne jak w zestawieniu poniżej:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa i cel

Jednostka

Od

Do

Planowane
łączne nakłady

Plan
wydatków na
2018 r.

Realizacja
2018

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
rejonie strefy inwestycyjnej na terenie
Ponieca
Dotacja celowa dla Gminnego
Centrum Kultury w Poniecu na
realizację projektu - Budowa świetlicy
wiejskiej w Sarbinowie
Pomoc finansowa dla Woj.
Wielkopolskiego w realizacji zadania
w zakresie ochrony zdrowia z
przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji dotyczącej budowy bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wlkp.
Pomoc finansowa dla Województwa
Wielkopolskiego na realizację zadania
"Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Rokosowie"

Urząd Miejski
w Poniecu

2018

2019

452 000,00

52 000,00

51 325,00

Urząd Miejski
w Poniecu

2018

2020

1 500 000,00

50 000,00

49 815,00

Urząd Miejski
w Poniecu

2017

2018

13 730,00

13 730,00

13 730,00

Urząd Miejski
w Poniecu

2018

2020

20 000,00

0,00

0,00

Zadanie 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej na
terenie Ponieca.
Budowa przewiduje stworzenie sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie strefy
inwestycyjnej, która ma za zadanie odprowadzenie ścieków gospodarczo -bytowych
do oczyszczalni w Poniecu oraz zabezpieczenie w wodę strefę inwestycyjną oraz
poprawienie dostawy wody do Ponieca. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie
51.325,- zł. Największe natężenie prac oraz ich zakończenie planowane jest w 2019
roku.
Zadanie 2. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na realizację
projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie
Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu udzielona jest na
dofinansowanie realizacji projektu budowy świetlicy wiejskiej w Sarbinowie. W
budżecie Gminy Poniec na 2018 r. zabezpieczono na dotację dla Gminnego Centrum
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Kultury kwotę 52.000,- zł. Powyższe nakłady zostały poniesione w kwocie 49.815,-zł.
Gminne Centrum Kultury złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania
19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymało dofinansowanie.
Zadanie 3. Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego w realizacji zadania w
zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej
budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wlkp.
Do zadań samorządu województwa należy miedzy innymi ochrona zdrowia
mieszkańców tej wspólnoty o zasięgu regionalnym. Skuteczność wszystkich form
działania samorządu województwa w tym obszarze, w dużej mierze zależy od
szybkiego dotarcia z pomocą medyczną do osób jej potrzebujących. Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje w Polsce od 15 lat jako kontynuator
przedwojennego i powojennego lotnictwa sanitarnego. W chwili obecnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność w 18 stałych bazach, w których
stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego.
W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza – na poznańskiej Ławicy. W
związku z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia luki w dostępie
do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych
wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS – od
ang. Helicopter Emergency Medical Service), przewidywana jest budowa nowej bazy
z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym promieniem
operacyjnym obejmie obszar Gminy Poniec. W budżecie Gminy Poniec na 2018 rok
zabezpieczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na powyższy
cel kwotę w wysokości 13.730,00 złotych. Powyższe nakłady zostały poniesione w I
półroczu 2018 roku zgodnie z podpisaną umową.
Zadanie 4. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania
"Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie".
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego polega na udziale Gminy
Poniec, jako partnera w dofinansowaniu realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zespołu
pałacowo-parkowego w Rokosowie”.
Zamek w Rokosowie, to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie
Gminy Poniec. W chwili obecnej jest on siedzibą Ośrodka Integracji Europejskiej w
Rokosowie, którego aktywność skupia się na działaniach edukacyjno –
szkoleniowych, a także wspierających sektor ekonomii społecznej oraz seniorów.
Działalność ośrodka w Rokosowie nie tylko aktywizuje i integruje mieszkańców
naszej gminy, ale także mieszkańców całego regionu. Niestety zły stan techniczny
zamku, znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia realizację ww. funkcji. Ponadto jest
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on obiektem zabytkowym znanym w całym regionie, a jego zły stan negatywnie
wpływa na wizerunek, a także uniemożliwia całkowite wykorzystanie potencjału
turystycznego Gminy Poniec. Odnowa Zamku w Rokosowie znajduje się na liście
podstawowych projektów rewitalizacyjnych gminy Poniec wpisanych do Programu
Rewitalizacji.
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie planuje pozyskanie środków
zewnętrznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a udział
finansowy gminy Poniec, jako partnera projektu zwiększy szanse wnioskodawcy na
dofinansowanie realizacji zadania.
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jest Wojewódzką Samorządową
Jednostką Organizacyjną podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Wielkopolskiego w związku z czym pomoc finansowa zostanie przekazana
samorządowi województwa w 2020 r.
Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych:
Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania

DOTACJA CELOWA DLA GZWIK NA
ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ UL.LIPOWA W PONIECU

32 500,00

32 006,10

98,48

DOTACJA CELOWA DLA GZWIK NA
ZADANIE INWESTYCYJNE PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ W TEODOZEWIE

60 000,00

60 000,00

100

PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA PRZY
DRODZE POWIATOWEJ NR 4906P- UL.OGRODOWA

35 550,85

35 550,85

100

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE
POWIATOWEJ
W
KIERUNKU
SKLEPU
ROKOSOWIE
PRZEBUDOWA CHODNIKA W SZURKOWIE
W KIERUNKU ZMYSŁOWA

59 815,90

59 815,90

100

78 119,16

78 119,16

100

PRZEBUDOWA CHODNIKA W PONIECU
W KIERUNKU SOWIN

30 000,00

30 000,00

100

PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA DO
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU

33 332,21

33 332,21

100

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘCE
MAŁEJ NA ODCINKU 80m

65 779,00

65 778,89

100

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘCE
MAŁEJ NA ODCINKU 116m

60 240,00

60 239,15

100

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
SZURKOWIE

44 674,00

44 673,12

100

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W
PONIECU

1 535 648,00

1 535 647,65

100

W

16

WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY
PONIEC

48 000,00

31 093,00

64,78

ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU
MIEJSKIEGO

30 000,00

30 000,00

100

DOFINANSOWANIE ZAKUPU WYPOSAŻENIA
POMIESZCZENIA STANOWISKA KIEROWANIA
KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W GOSTYNIU

10 000,00

10 000,00

100

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W PONIECU

155 706,00

155 705,92

100

POMOC FINANSOWA DLA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA BUDOWĘ
BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO W OSTROWIE WLKP.

13 730,00

13 730,00

100

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I
DESZCZOWEJ NA ULICY LIPOWEJ W PONIECU

439 000,00

438 737,86

99,94

DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH
OCZSZCZALNI ŚCIEKÓW

310 000,00

303 436,40

97,88

GRODZISKO- BUDOWA WIATY NA PLACU
ZABAW W GRODZISKU

10 000,00

10 000,00

100

ŚMIŁOWO- BUDOWA WIAT NA PLACU ZABAW
WRAZ Z OŚWIETLENIEM

13 500,00

13 500,00

100

DOTACJA DLA GCK NA ZAKUP MATY
TANECZNEJ

16 000,00

16 000,00

100

DZIĘCZYNA- BUDOWA MAGAZYNKU NA
NARZĘDZIA NA TERENIE KOMPLEKSU
REKREACYJNEGO

7 200,00

7 200,00

100

3 098 795,12

3 064 566,21

98,9

Razem

Działalność jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych oraz spółki.
Gminne Centrum Kultury w Poniecu
Gminne Centrum Kultury w Poniecu jest samorządową instytucją kultury, która
realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej oraz
upowszechnianiu kultury wśród społeczeństwa polegająca na ich udziale w
przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury cyklicznie,
bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko
obserwatorami, ale również współtwórcami życia artystycznego poprzez uczestnictwo
w uroczystościach, konkursach, festynach, warsztatach, wystawach czy koncertach.
Działalność GCK w Poniecu rozwija indywidualne uzdolnienia poprzez
zorganizowane stałe zajęcia sekcji GCK, do których w roku 2018 należały sekcja
plastyczna dla dorosłych i dzieci, sekcja wokalna Humoreska, taneczna Natia, sekcja
17

modelarska, sekcja nordic walking robótek ręcznych oraz sekcja Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Centrum współpracuje z doświadczonymi
profesjonalistami, którzy odnajdują satysfakcję w pracy z innym ludźmi. Dzięki temu
uczestnicy zajęć zgłębiają tajniki swoich dziedzin czerpią z nich satysfakcję i osiągają
liczne sukcesy. Potwierdzeniem tych słów są zdobyte trofea i wyróżnienia m.in.
zespołu Natia w wojewódzkich turniejach w aerobiku grupowym, wyróżnień
dziewcząt z Humoreski w konkursach powiatowych czy nagród dla młodych
muzyków z sekcji Młodzieżowej Orkiestry Dętej na XIX Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych Giulianova we Włoszech.
Nadmienić należy również promocję naszych sekcji, które uświetniały uroczystości
oraz festyny organizowane zarówno w naszej gminie jak i poza jej granicami.
Promocję sekcji modelarskiej w takich miejscowościach jak Łask i Łambinowice czy
plastycznych poprzez wernisaże i wystawy pod nazwą „Ikonostas” oraz „Inspiracje”.
W roku 2018 po raz pierwszy swoje dzieła prezentowały dzieci prowadzone przez
instruktora p. T. Bzdęgę, który obserwując ich poczynania, uczy poprawności
plastycznej wspólnie ciesząc się ze swoich osiągnięć.
Gminne Centrum Kultury w roku 2018 zorganizowało szereg imprez
okolicznościowych i rozrywkowych. Koncerty na hali widowiskowo sportowej
zespołu Szafa Gra, Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej czy wspaniały
patriotyczny koncert pt.” Wolność” z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
obserwowały komplety publiczności. Niewątpliwą akcją edukacyjną i patriotyczną w
roku 2018 był właśnie szereg zadań związanych z 100 rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego oraz Odzyskania niepodległości przez Polskę. Do najważniejszych
zaliczyć trzeba wykonanie replik sztandarów, murali nawiązujących do historii Polski
i naszego miasta, uszycie mundurów powstańczych, powstanie filmu o nazwie "Duch
Wolności" nawiązującego do historii Ponieca oraz akcja flagowania miasta.
Gminne Centrum Kultury w Poniecu przygotowało bogatą propozycję działań
kulturalnych skierowanych do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy
wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości. Do
głównych należały wyjazdy do teatru, spotkania autorskie, pokazy, warsztaty
rękodzielnicze, poranki filmowe oraz szereg konkursów, w tym II edycja konkursu
cukierniczego dla amatorów pod nazwą „Bake a Cake”.
Działalność Gminnego Centrum Kultury to również imprezy plenerowe. Do głównej
zaliczyć możemy organizację XIV Dni Ziemi Ponieckiej, które w roku 2018
powiększyły się o jeden dzień koncertowy. Podczas czternastej edycji święta naszego
miasta na scenie zagrały czołowe zespoły muzyczne w kraju MIG, Power Play oraz
Lady Pank, przyciągając rzeszę mieszkańców naszej Gminy jak i gmin ościennych.
Rok 2018 był również kontynuacją zadań, które już na stałe wpisały się do kalendarza
ponieckich imprez. Do nich zaliczyć możemy II edycję Gry miejskiej Poniecki
Wehikuł Czasu, festyn z okazji Dnia Dziecka, Mikołajkowy Marsz Nordic Walking
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oraz XII Rodzinną Majówkę Rowerową, rozpoczynającą comiesięczne wycieczki
rowerowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury, które w roku 2018 wiodły
m.in. do Piasków, Górzna czy Pudliszek.
Nie zabrakło również III edycji Obozu szkoleniowo –badawczego, który jest szeroką
akcją skierowaną do społeczności lokalnej oraz próbą animacji wokół historii regionu.
W roku 2018 po raz pierwszy zorganizowany został Zlot Grup Rekonstrukcji
Historycznej pod nazwą „Operacja Poniec”. Na terenie parku miejskiego w Poniecu
pojawiło się kilkanaście grup rekonstrukcyjnych, które przez dwa dni były do
dyspozycji odwiedzających gości. Na chętnych czekały pojazdy wojskowe, dioramy,
wystawy sprzętu wojskowego, konkursy dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.
Dodatkową atrakcją były inscenizacje historyczne przeprowadzone przez zaproszone
grupy rekonstrukcyjne.
W zakresie organizacji odpoczynku GCK w Poniecu zapewniło w roku 2018
odpowiednie warunki proponując różnorodne formy działań. Realizacja odbyła się
poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży w czasie ferii i wakacji takich jak wyjazdy i półkolonie również te
zagraniczne. Świadectwem działalności Gminnego Centrum Kultury w Poniecu jest
pozytywny odbiór pracy instytucji przez mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w
organizowanych dla nich działaniach. Wartym podkreślenia jest fakt, że większość
wszystkich organizowanych przez GCK wydarzeń to wydarzenia, w których udział
jest nieodpłatny. Gminne Centrum Kultury w Poniecu jest również
współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych wspólnie z innymi instytucjami
oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta w tym nagłaśnianie szeregu
imprez okolicznościowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Poniec powołaną do realizacji w jej
imieniu zadań z zakresu pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje zadania
skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Poniec.
Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniec na lata 2014 - 2020.
Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa
o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych
aktów prawnych, a w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo
energetyczne, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
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publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
Do głównych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu należy prowadzenie
całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności polegających na:
• tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej;
• przyznawaniu i wypłacie przewidzianych ustawami świadczeń;
• pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowa skierowana na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin;
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb;
• pobudzaniu aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin.
Przy realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu współpracuje z
Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Gostyniu, Sądem Rejonowym w Gostyniu, Komendą Powiatową Policji w Gostyniu,
szkołami, przedszkolami i z placówkami ochrony zdrowia.
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu jest gminną jednostką organizacyjną
działającą na zasadach jednostki budżetowej. W gminnym Zespole Obsługi Szkół są
zatrudnieni czterej pracownicy do obsługi administracyjnej niżej wymienionych
jednostek oświatowych oraz 7 osób (od września do czerwca) do sprawowania opieki
podczas dowozów szkolnych.
Jednostka prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych:
1.
Szkoła Podstawowa im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu,
2.
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku,
3.
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej,
4.
Przedszkole Samorządowe w Poniecu.
W ramach obsługi GZOS w Poniecu wykonuje m.in.:
1)
realizację dochodów przysługujących jednostkom,
2)
obsługę administracyjną,
3)
obsługę w zakresie spraw płacowych,
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4)
prowadzenie rachunkowości o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości ,
5)
sporządzanie sprawozdań,
6)
obsługę organizacyjna.
W zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej GZOS odpowiada za :
1)
prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
2)
gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja danych w systemie informacji
oświatowej (SIO) oraz w rejestrze szkół i placówek oświatowych (RSPO),
3)
przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych, projektów uchwał
dotyczących tworzenia, przekształcenia bądź likwidacji obsługiwanych jednostek i
projektów innych dokumentów o organizacyjnym charakterze,
4)
prowadzenie dokumentacji i postępowań dotyczących dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
5)
prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej komisji egzaminacyjnych
powoływanych w postępowaniach o nadanie nauczycielom stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego,
6)
przygotowywanie projektów umów na zwrot kosztów przejazdu dzieci
niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół i przedszkoli,
7)
kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie
Gminy Poniec,
8)
koordynacja działań promujących edukację i rozwijających gminne zasoby
oświaty,
9)
prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
GZOS w Poniecu współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu
zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.
Jednostki oświatowe
W 2018 r. na terenie gminy Poniec funkcjonowały następujące placówki
oświatowe: Przedszkole Samorządowe w Poniecu, Przedszkole Samorządowe w Łęce
Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Poniecu, Szkoła Podstawowa w Żytowiecku.
W 2018 r. czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej
oświaty. W 2018 r. funkcjonował już dziewiąty oddział przedszkolny w Przedszkolu
Samorządowym w Poniecu w związku z zwiększoną liczbą zapisanych dzieci do w/w
placówki. W Szkole Podstawowej w Żytowiecku w 2018 r. wyremontowano 4
sanitariaty, do których wykonano przyłącze cieplej wody oraz wymieniono w nich
instalacje wodno- kanalizacyjną , wyremontowano klatkę schodową, dokonano
naprawy instalacji elektrycznej, wykonano generalny remont sali lekcyjnej,
wymieniono grzejniki, oświetlenie, pomalowano korytarz na łączną kwotę 260 000 zł.
Dodatkowo w w/w placówce za 30 000 zł wyposażono pracownię przyrodniczą. Za
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155 706 zł przebudowano parking przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu . W
Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej dokonano remontu klatki schodowej,
dachu, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną.
Od września 2017 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Poniecu i Szkoły Podstawowej
w Żytowiecku uczestniczyły w kolejnej edycji programu „Umiem Pływać”. Program
przewidywał naukę pływania w ramach 10 wyjazdów na pływalnie po 2 godziny
lekcyjne w okresie od dnia 1 września, dla klas II, tj. 66 uczniów . Ważnym aspektem
programu była nauka pływania jak również edukacja w zakresie bezpiecznego
spędzania czasu nad wodą.
W dniu 19 czerwca 2018 r. została podpisana umowa między Wojewodą
Wielkopolskim, a Gminą Poniec w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”
na realizację zadania publicznego, polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych
dla Szkoły Podstawowej w Poniecu oraz Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.
Wysokość wsparcia finansowego dla obu szkół wyniosła 28.000 zł (80 %). Gmina ze
środków własnych dołożyła 7.000 zł wkładu własnego (20 %) niezbędnego do
realizacji w/w zadania.

Struktura zatrudnienia nauczycieli , liczba dzieci i oddziałów.
Stan zatrudnienia nauczycieli na dzień 1 września 2018 r.
L.P.

Nazwa jednostki

Struktura zatrudnienia
w tym niepełnozatrudnieni
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1
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9

3

Przedszkole Samorządowe w Poniecu

16

5

razem
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22

Wielkiej
4
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Liczba oddziałów i dzieci w poszczególnych klasach we wszystkich placówkach
oświatowych na terenie gminy, stan na dzień 1 września 2018 r.
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Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Zakład prowadzi działalność związaną z produkcją, uzdatnianiem i dostawą wody z
ujęcia i stacji uzdatniania wody w Drzewcach dla odbiorców oraz odbiorem i
oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni ścieków Śmiłowo. Dodatkowo zakład kupuje
wodę od innych podmiotów zajmujących się produkcją i uzdatnianiem wody, jak
również przekazuje ścieki do innego podmiotu zajmującego się oczyszczaniem
ścieków. Zakład prowadzi działalność związaną wyłącznie z utrzymaniem dostaw
wody i odbiorem ścieków. Skupia się na pracach związanych z wymianą przyłączy,
usuwaniem awarii na przyłączach, na sieciach. Prowadzi wymianę hydrantów p.poz.
kontrolę i wymianę zasuw na sieci wodociągowej, sprawności nawiertek u odbiorców,
wymianę wodomierzy, kontrolę poboru wody przez odbiorców. Zakład nie prowadzi
usług związanych z budową przyłączy (zajmujemy się wyłącznie podłączeniem
nowych odbiorców do naszej sieci). W ramach otrzymywanych dotacji prowadzi
drobne prace związane z wymianą sieci wodociągowymi (wymiana sieci azbestowocementowych na PCV lub PE).
Na terenie administrowanym przez zakład wydzielono dwie grupy odbiorców zarówno
w wodzie jak i ściekach, i tak:
a) gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni, gospodarstwa rolne, działalność
gospodarcza,)
b) przemysł (odbiorcy przemysłowi, spożywczy, ubojnie itp.)
Struktura jest stała od momentu powstania zakładu i podczas występowania do PGW
WP o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki podano dwie grupy taryfowe. Ustalona
została również jak we wcześniejszych latach opłata abonamentowa.
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Sieć wodociągowa – stan sieci wodociągowej jest w stanie dostatecznym.
Wybudowana w latach 60-tych XX wieku z materiałów dostępnych w tym okresie
(żeliwo, azbesto-cement, pcv) powoduje, że zakład obecnie boryka się z dużymi
problemami związanymi z awaryjnością. Posiadamy również sieć wybudowaną w
latach 90-tych z tworzywa sztucznego, na której nie odnotowujemy problemów z
awariami.
Sieć kanalizacyjna jest stosunkowo nowa - wybudowana w latach 1999 – 2005 z
tworzywa sztucznego. Nie odnotowujemy problemów z eksploatacją tej sieci.
Utrzymanie ciągłości odbioru ścieków jest monitorowane na bieżąco jednak koszty z
roku na rok wzrastają w związku z koniecznością nieustannych remontów pomp
tłoczących w przepompowniach.
Oczyszczalnia ścieków – jest obiektem wybudowanym w latach 2001 – 2003. Cała
technologia oczyszczania ścieków znajduje się w budynku. W związku z tym, że nie
posiadamy sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy, przy oczyszczalni znajduje się
punkt zlewczy, do którego taborem asenizacyjnym dostarczane są ścieku od
mieszkańców.
Stacja Uzdatniana Wody – wybudowana w latach 60 –tych XX wieku spełniała swoje
zadania przez lata i w 2010 – 2011 dokonano remontu systemu uzdatniania wody
przez modernizacje kompleksową stacji. Dobudowano nowy obiekt, w którym
usytuowane są nowe filtry zamknięte z systemem automatycznej pracy, nowy system
napowietrzania. Zakład posiada również zbiorniki wody czystej o pojemności razem
300 m3 (2x150m3), zestaw hydroforowy do utrzymywania stałego ciśnienia i dostaw
wody dla odbiorców.
Ilość pobranej wody, ilość sprzedanej wody, ilość zakupionej wody, ilość wody
dostarczonej na potrzeby p.poż., ilość wody zużytej do celów technologicznych w
2018 r.
- ilość wody pobranej z ujęcia – 732.890 m3
- ilość wody sprzedanej – 433.930,50 m3
- ilość wody zakupionej – 107.383 m3
- ilość wody na cele p.poż. – 39.092,50 m3
- ilość wody zużytej do celów technologicznych – 40.000 m3
W roku sprawozdawczym zakład odprowadził ścieki oczyszczone w ilości 180.724 m3
natomiast ilość ścieków przekazanych do urządzeń nie będących w posiadaniu zakładu
wyniosła w 2018 roku 37.185 m3
Nie odnotowaliśmy ograniczeń dostaw wody w całym 2018 roku jak również nie
wprowadzaliśmy ograniczeń w zakresie odbioru ścieków.
Na terenie administrowanym przez zakład jak w każdym powstają awarię
wodociągowe. Najwięcej awarii odnotowujemy na sieciach najstarszych – azbestowocementowych, które mają ponad 45 lat. Ilość awarii jaka została odnotowana i usunięta
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wynosi 178 szt., średnio w przeliczeniu na godziny czas usuwania awarii wynosił 4
godzin.
Zakład w 2018 roku nie odnotował obniżonych jakości wody.
W 2018 roku zostały wydane 20 szt. warunki podłączenia do sieci wodociągowej oraz
8 szt. warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Odbioru podłączonych odbiorów
dokonano w przypadku wody 10 szt. , a ścieków 6 szt.
W zakładzie pracuje na pełen etat 13 pracowników. Zatrudnieni są w następujących
działach: dział woda – 4 pracowników na pełen etat, dział ścieki – 4 pracowników na
pełen etat, dział księgowości – 4 pracowników na pełen etat w tym inkasent,
kierownik zakładu na pełen etat.
Inwestycje zakończone i rozpoczęte w 2018 roku - zakład w 2018 roku otrzymał
dotacje na prowadzenie prac inwestycyjnych związanych z budową sieci
wodociągowej o długości 1 km. w Poniecu, oraz na 980 mb. sieci wodociągowej na
terenie wiejskim. Obie inwestycje były rozpoczęte i zakończone w 2018 roku.
Zakład znajduje się na terenie rolniczym. W 80% woda pobierana jest przez
gospodarstwa rolne duże i małe. Poza tym nie terenie wodę pobiera kilku odbiorców
na cele inne niż rolnicze. Zakład dostarcza wodę dla 90% odbiorców wody z własnego
ujęcia, a dla 10% woda kupowana jest od innych dostawców.
Wartość uzyskanych przychodów z działalności zakładu w 2018 roku wyniosła w
przypadku wody – 1.607.678,12 zł. w przypadku ścieków – 1.327.323.60 zł.
Zakład otrzymał zatwierdzoną taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków przez PGW WP nr WR.RET.070.228.2018.JW w dniu 30
maja 2018 roku, która zaczęła obowiązywać na terenie naszej gminy od 2 lipca 2018
roku.

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Poniecu w głównej mierze
zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy
Poniec. W 25 budynkach mieszkalnych znajduje się 75 mieszkań o powierzchni
3168,57 m2 oraz 3 lokale użytkowe o pow. 249,42 m2.
Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu oraz dodatkowe opłaty (media)
według stawek, które co roku są waloryzowane. Stawki czynszu uzależnione są od
wyposażenia lokali i kształtują się od 2,75 zł/m2 do 5,49 zł/m2.
W ramach prac remontowych dokonywane są drobne naprawy w porozumieniu z
najemcami lokali mieszkalnych.
W ramach usług komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Poniecu zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
polegającym na usuwaniu gołoledzi oraz odśnieżaniu dróg i ulic; czyszczeniem
25

poboczy ulic i dróg z ziemi; czyszczeniem studzienek kanalizacji deszczowej,
drobnymi naprawami chodników, ustawianiem ławek oraz koszy na śmieci i
opróżnianiu koszy ustawionych na terenie miasta.
Zakład zajmuje się również utrzymaniem zieleni na klombach oraz w parkach
miejskich. W głównej mierze prace te polegają na: koszeniu traw, przycinaniu
żywopłotów; wykonywaniu oprysków na chwasty; usuwaniu chwastów na klombach
oraz w parkach. Koszone są również pobocza dróg gminnych kosiarką bijakową;
pobocza ścieżek rowerowych oraz pozostałe tereny zielone.
Do zadań zakładu należy również utrzymanie i pielęgnacja miejsc pamięci narodowej,
Opieka nad bezdomnymi i bezpańskimi zwierzętami tzn. wyłapywaniem oraz
dokarmianiem zwierząt.
W zakładzie w 2018 roku zatrudnionych było średnio 8 osób w tym 5 pracowników na
umowę o pracę na czas nieokreślony oraz 2 pracowników w ramach prac
interwencyjnych oraz jedna osoba na czas określony w miesiącach letnich do prac
pielęgnacyjnych zieleni
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Nadrzędnym celem działania Spółki jest wykonywanie zadań polegających na
tworzeniu warunków do rozwoju w gminie amatorskiego ruchu sportowego oraz
organizowaniu imprez masowych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych
skierowanych do mieszkańców gminy oraz zarządzanie infrastrukturą, na którą składa
się hala widowiskowo – sportowa, kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych „Orlik
2012” oraz boisko sportowe przy ul. Harcerskiej. Obszarem działania Spółki jest
terytorium gminy Poniec.
W 2018 roku w obiektach zarządzanych przez OSiR odbył się szereg imprez
skierowanych zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i dla dorosłych. Roczny
plan zawierał wydarzenia o charakterze cyklicznym, jak i nowo powstałe, które
dopiero zaczęły wpisywać się do kalendarz wydarzeń. Okres jesienno–zimowy sprzyja
niewątpliwie rozwojowi dyscyplin rozgrywanych w obiektach zamkniętych, dlatego
też plan pracy Ośrodka skupiał się głównie na imprezach sportowych prowadzanych w
hali widowiskowo – sportowej. W związku z czym zorganizowane zostały rozgrywki
Halowej Ligi Piłki Nożnej, w których udział wzięło sześć drużyn. Oprócz rozgrywek
ligowych poniecki OSiR przygotował jednodniowe turnieje piłkarskie m.in. o puchar
Burmistrza Ponieca, o puchar Prezesa OSiR w Poniecu, o puchar firmy Eko-Rol, czy
memoriał im. Jana Dopierały nad którym corocznie patronat obejmuje Burmistrz
Ponieca. Organizowane rozgrywki i turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem,
zarówno ze strony społeczności lokalnej, jak i osób spoza gminy Poniec.
Stosunkowo długą tradycję ma turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza Ponieca.
W 2018 roku odbyła się już 10 edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się
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coraz większą popularnością wśród zawodników. W minionym roku wśród
uczestników byli zawodnicy reprezentujący kluby drugo- i trzecioligowe.
Przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i pełnomocnikiem ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych zorganizowany został cykl imprez sportowo–kulturalnych
podczas trwania ferii zimowych. W obiekcie hali widowiskowo–sportowej odbyły się
m.in. festyn rodzinny, zimowa liga Mini Ball, sołecki turniej bowlingowy, bubble
soccer oraz laserowy paintball. Każda z propozycji skierowanych dla uczestników
cieszyła się powodzeniem i wysoką frekwencją.
Zainteresowaniem uczestników cieszą się także rozgrywki Zakładowej Ligi
Bowlingowej. Odbywająca się w okresie zimowym i jesiennym rywalizacja skupia
miejscowe zakłady pracy, kluby, stowarzyszenia, które rywalizują przez osiem
kolejnych tygodni na torach bowlingowych. Ponadto OSiR organizował
okolicznościowe, jednodniowe turnieje bowlingowe, m.in. o puchar OSiR,
indywidualne mistrzostwa gminy Poniec, turniej par czy jednostek straży pożarnej.
Ważnymi wydarzeniami sportowymi były również zorganizowane turnieje – piłki
koszykowej o puchar Burmistrza Ponieca, w których udział wzięły drużyny z Leszna,
Ostrowa Wlkp., Rawicza i Wrocławia oraz Memoriał bokserski poświęcony pamięci
jedynego olimpijczyka pochodzącego z gminy Poniec – Antoniego Gościańskiego.
Memoriał oprócz części sportowej, na którą składało się 11 walk w różnych
formułach, obejmował organizację okolicznościowej wystawy oraz prezentację
sylwetki boksera.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły również inne jednodniowe
wydarzenia sportowe i sportowo – turystyczne, jak spływ kajakowy po Orli i Baryczy,
nocny turniej piłki nożnej, ogólnopolski dzień sportu na Orliku.
W okresie wiosenno–letnim oferta OSiRu skupia się przede wszystkim na
wykorzystaniu zewnętrznej bazy sportowej w postaci kompleksu sportowo–
rekreacyjnego Orlik 2012. Jednym z ważniejszych wydarzeń są mające kilkuletnią
tradycję rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, w których w 2018 roku udział
wzięło osiem drużyn. Okres wakacji letnich to cykl turniejów dla dzieci i młodzieży –
wakacyjna liga dwójek i trójek piłkarskich, turnieje boule, piłki koszykowej i
siatkowej wypełniły przerwę od nauki szkolnej.
Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych to jedno z zadań Ośrodka.
Niemniej jednak ważna jest także współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
oraz miejscowymi klubami sportowymi. Należy podkreślić bardzo dobrze układające
się relacje pomiędzy OSiR-em a Ponieckim Klubem Sportowym Piast. Dogodne
warunki infrastrukturalne zapewniają możliwość treningu dla poszczególnych sekcji
ponieckiego klubu. Z hali widowiskowo–sportowej na co dzień korzystają zawodnicy i
zawodniczki sekcji siatkówki, tenisa stołowego, a w okresie jesienno–zimowym
piłkarze nożni oraz zawodnicy futsalu. W wyniku nawiązanej współpracy odbył się
szereg turniejów zarówno o zasięgu regionalnym, jak i krajowym, począwszy od
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turniejów piłki siatkowej, a skończywszy na rozgrywkach II ligi futsalu. Dzięki tej
współpracy poniecki Ośrodek odwiedziły kluby siatkarskie m.in. z Jarocina,
Jastrzębia, Kędzierzyna Koźle, Koła, Krakowa, Lubina, Nowego Targu, Piły,
Poznania, Śremu, Wrocławia oraz wielu mniejszych ośrodków. Ponadto korzystający z
hali widowiskowo–sportowej zawodnicy futsalu zmierzyli się m.in. z klubami z
Gostynia, Konina, Leszna, Mosiny, Piły, Pniew, Poznania. Obiekt jest więc
rozpoznawalny w kraju. Odwiedzający goście najczęściej podkreślali wysokie walory,
czego efektem była m.in. organizacja obozów sportowych. W minionym roku z usług
ponieckiego OSiRu skorzystały dwa poznańskie kluby – UKS „Jedynka” – sekcja piłki
siatkowej oraz „Rataje 50” – sekcja tenisa stołowego.
W minionym roku współpraca Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. z Gminnym Centrum
Kultury przyniosła korzyści przy wspólnej organizacji Dnia Dziecka i grudniowej
imprezy mikołajkowej. Wydarzenia o charakterze kulturalno–rekreacyjnym
zaadresowane były do najmłodszych mieszkańców gminy Poniec i cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Innym z aspektów współpracy była wystawa „Powstanie
Wielkopolskie – Poniec i okolice”, która usytuowana była w holu hali, a która
powstała w ramach gminnych obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp.
Stałym elementem współpracy OSiR-u z Gminnym Centrum Kultury jest organizacja
koncertów muzycznych, która zawsze wypełniają widownię do ostatniego miejsca.

Plany i programy
Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025 to jeden z najważniejszych
dokumentów przygotowywanych przez samorząd Gminy Poniec. Strategia została
uchwalona w dniu 31 marca 2016 r. uchwałą nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025. Dokument ten
jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Gminy Poniec. Implikuje one
przejście z obecnej sytuacji do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.
Strategia określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
prowadzonego na obszarze danej jednostki. Stanowi także odpowiedź na ustawowy
wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak i również skuteczną
próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy
dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na
terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
W Strategii Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025 Gmina otrzymała nową misję
oraz wizję rozwoju. Zmieniły się również zapisy na poziomie kierunków działań i
celów strategicznych.
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Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025 składa się z dwóch części:
1)
część 1 – Diagnoza strategiczna Gminy Poniec,
2)
część 2 – Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2015-2025.
Pierwsza część ma na celu zobrazowanie potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy
Poniec w kontekście głównych kierunków jej rozwoju tj. mieszkalnictwa,
przedsiębiorczości oraz turystyki, uwzględniając przy tym przestrzenne
uwarunkowania środowiskowo-infrastrukturalne Gminy. Diagnoza strategiczna Gminy
Poniec jest podstawowym punktem wyjścia do konstruowania kierunków działań, a
następnie celów strategicznych i celów operacyjnych.
Druga część strategii została opracowana na podstawie wniosków z diagnozy
strategicznej i zawiera konkretny plan działania Gminy Poniec do 2025 roku, w
którym określone zostały następujące elementy: misja, wizja, rozwój, wartości
kluczowe, cele strategiczne i operacyjne oraz sposób monitorowania realizacji
niniejszej strategii z określeniem docelowych wskaźników.
Strategia Rozwoju Gminy Poniec stanowi dokument bazowy i wpływa na realizację
celów i działań sprecyzowanych w innych dokumentach planistycznych i
strategicznych Gminy, wpływając na jej ożywienie gospodarcze, ekonomiczne oraz
rozwój w sferze społecznej, kulturalnej i turystycznej.
Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Poniec przyjęto na dziesięć lat (2015-2025).
Należy podkreślić, że Strategia dla Gminy Poniec została sformułowana w ścisłej
korelacji z aktualnie obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym
szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego.
W Strategii określone zostały cele strategiczne, które są odpowiedzią na problemy
zidentyfikowane w Gminie Poniec na podstawie analizy stanu społecznogospodarczego Gminy. Cele strategiczne wynikają ze sformułowanej wcześniej wizji
rozwoju Gminy. Wytyczają ścieżki, którymi trzeba podążać, by osiągnąć założony w
niej stan. Niniejsza Strategia postawiła przed sobą 4 cele strategiczne charakteryzujące
każdy z trzech obszarów:
1)
rozwój mieszkalnictwa,
2)
rozwój gospodarczy,
3)
ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowo – turystyczno - rekreacyjnego.
Obszary rozwojowe Gminy są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania
zrealizowane w zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w
sferze mieszkaniowej i gospodarczej, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i
rozwój rekreacji oraz turystyki. Cele osiągnięte w ramach strefy społecznej i
kulturowej wpłyną na realizację celów w zakresie atrakcyjności mieszkaniowej i
turystyczno-rekreacyjnej. Z kolei cele dotyczące rozwoju Gminy ułatwią realizację
pozostałych celów strategicznych.
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CEL STRATEGICZNY ATRAKCYJNA INFRASTRUKTURA
Cel operacyjny 1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.
Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy Poniec jest bardzo dobrze rozwinięta.
Wszystkie miejscowości są wyposażone w sieć wodociągową. Należy jednak
zaznaczyć, że niektóre elementy sieci wymagają modernizacji, natomiast wzrost liczby
mieszkańców oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego i przedsiębiorczości
determinują jej dalszą rozbudowę. Niekorzystny dla rozwoju Gminy Poniec jest
natomiast niedostateczny rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i dostępność do
oczyszczalni ścieków. Wszyscy mieszkańcy miasta mają dostęp do kanalizacji,
znacznie gorzej prezentuje się sytuacja na terenach wiejskich. Pomimo dostrzegalnej
poprawy wyposażenie Gminy Poniec w infrastrukturę gospodarki ściekowej, jest ona
nadal niewystarczająca.
Zgodnie z powyższym, konieczna jest budowa i modernizacja systemu wodno –
kanalizacyjnego. Gmina Poniec w ramach niniejszego celu operacyjnego zaplanowała
modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (przede wszystkim
konieczna jest wymiana rur cementowo – azbestowych). Dzięki realizacji tego
zadania, wszyscy mieszkańcy Gminy będą mieli dostęp do sieci wodociągowej, a
ponadto poprawie ulegnie jakość wody. Zasadniczą kwestią jest również rozbudowa
systemów kanalizacyjnych w Gminie, przede wszystkim na terenach o zwartej
zabudowie. Dla terenów charakteryzujących się zabudową rozproszoną, gdzie budowa
kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona, rozwiązaniem jest budowa
indywidualnych oczyszczalni przydomowych.
Zadania realizowane w ramach celu operacyjnego Uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej wpłyną nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców oraz
atrakcyjność mieszkaniową Gminy Poniec, ale także na stan środowiska.
Cel realizowany jest na bieżąco w 2018 roku gmina dofinansowała budowę 40
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków za kwotę 303.436,30 zł.
Wybudowano także sieci wodociągowe w ciągu ulicy Lipowej w Poniecu oraz w
miejscowości Teodozewo za kwotę 92.006,10 zł oraz kanalizację sanitarną i
deszczową na ulicy Lipowej w Poniecu za 438.737,86 zł
Cel operacyjny 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.
Na sieć drogową na terenie Gminy Poniec składają się drogi gminne oraz powiatowe.
Infrastruktura drogowa, pomimo iż uległa ona w ostatnich latach znacznej poprawie,
nadal wymaga dalszej modernizacji. Koniecznym jest również dążenie do budowy
nowej infrastruktury drogowej w miejscach o potencjale mieszkaniowym i
inwestycyjnym.
Na atrakcyjność mieszkaniową Gminy, duży wpływ ma również rozbudowa
infrastruktury okołodrogowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych
zaplanowano rozbudowę chodników. Dla atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i
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sportowo-rekreacyjnej Gminy Poniec duże znaczenie ma także budowa ścieżek
rowerowych. W ramach niniejszego celu operacyjnego,
uzupełnione i
zmodernizowane zostanie także oświetlenie uliczne.
Dzięki realizacji działań wpisujących się w cel operacyjny 2 Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, wzrośnie poczucie bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg. Gmina Poniec zyska na atrakcyjności zarówno
mieszkaniowej, turystycznej, jak i sportowo – rekreacyjnej.
W roku 2018 przebudowano ulicę Szkolna w Poniecu (etap I) za kwotę1.535.647,65
zł, drogi gminne w Łęce Małej za kwotę 126.018,04 zł, drogę gminna w Szurkowie za
kwotę 44.673,12 zł.
W roku sprawozdawczym wykonano remont chodników w Grodzisku za kwotę
33.332,21 zł, Szurkowie za 78.119,16 zł, Rokosowie za 59.815,90 zł oraz Poniecu za
kwotę 65.550,85 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców
gminy przebudowano parking przy Przedszkolu Samorządowym w Poniecu za kwotę
155.705,92 zł. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy
Lipowej w Poniecu, częścią zadania było utwardzenie drogi gminnej płytami
betonowymi.

Cel operacyjny 3 Dalsze podniesienie jakości i poszerzenie oferty edukacyjnej.
Infrastruktura oświatowa na terenie Gminy Poniec jest dobrze rozwinięta. Na jej
terenie funkcjonują przedszkola oraz szkoły podstawowe.
Aby zapewnić prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo uczniów, budynki oświatowe i
opiekuńcze muszą być w bardzo dobrym stanie, a także powinny być odpowiednio
wyposażone. Nie bez znaczenia jest także sprzęt oddany do dyspozycji uczniów i
nauczycieli. W związku z powyższym, w ramach omawianego celu operacyjnego,
zakłada się przebudowę i remonty placówek oświatowych na terenie Gminy, a także
wyposażenie ich w niezbędny sprzęt.
Dzięki realizacji zadań wpisujących się w cel operacyjny 3 Dalsze podniesienie
jakości i poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększy się przede wszystkim atrakcyjność
mieszkaniowa Gminy.
W roku 2018 oddano do użytku kolejny – dziewiąty oddział w Przedszkolu
Samorządowym w Poniecu. Inwestycja ta znajduje się na liście zadań w obszarze
rewitalizacji gminy Poniec i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie
wyremontowane zostały pomieszczenia oraz nadano im nową funkcje oświatową.
Drugi etap zakłada remont zabytkowej elewacji oraz dachu. Wykonano także
generalny remont sanitariatów, sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żytowiecku
za kwotę 260.000 zł.
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Cel operacyjny 4 Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Zadaniem własnym Gminy jest tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych swoim obywatelom. Na terenie Gminy Poniec wyznaczono tereny
pod budownictwo mieszkaniowe, jednak aby przyciągnąć na swój teren nowych
mieszkańców, w przyszłości planuje się stworzenie nowych terenów inwestycyjnych
dla budownictwa mieszkaniowego.
W Gminie Poniec, tak jak w każdej gminie, mieszkają osoby, które ze względu na
trudną sytuację finansową nie są w stanie utrzymać domu lub wynająć mieszkania.
Należy zaznaczyć, że zadaniem własnym Gminy jest tworzenie warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoim obywatelom.
W roku 2018 opracowane zostały:
 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu składająca się z koncepcji
rysunku planu i widoku perspektywicznego zespołu budynków.
 Koncepcja budynku stanowiącego element zespołu składająca się z
koncepcyjnych rzutów, przekroju, elewacji oraz widoków perspektywicznych.
Dokumentacja ta pozwala na podjęcie dalszych działań mających na celu budowę
kilku budynków wielorodzinnych na terenach należących do gminy Poniec.

CEL STRATEGICZNY ZWIĘKSZONY POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB
SPOŁECZNYCH
Cel operacyjny 1. Rozwój oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla różnych
grup społecznych.
Dla podnoszenia atrakcyjności mieszkaniowej, kulturalnej oraz sportowo –
rekreacyjnej Gminy, istotna jest odpowiednia oferta, dostosowana do potrzeb różnych
grup odbiorców, która zaktywizuje i zintegruje mieszkańców w różnym wieku. Każda
grupa wiekowa ma inne potrzeby. Grupy te często nie potrafią ze sobą nawiązać
kontaktu. W związku z tym, samorząd lokalny stoi przed trudnym zadaniem, jakim
jest integracja mieszkańców oraz dostosowanie oferty gminy do potrzeb różnych grup
odbiorców.
Na terenie Gminy Poniec nie brakuje miejsc rekreacyjnych i sportowych, jednak
mieszkańcy Gminy nadal zgłaszają konieczność rozbudowy przedmiotowej
infrastruktury. Prócz rozwoju infrastruktury kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej,
istotne znaczenie ma poszerzanie oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej dla
różnych grup społecznych.
W związku z powyższym, Gmina Poniec chce poszerzyć swą ofertę kulturalną,
rozrywkową i sportową co znalazło odzwierciedlenie w wyżej sformułowanym celu
operacyjnym. Działaniami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy: dzieci,
młodzież, dorośli i osoby starsze. Cel realizowany będzie poprzez organizację zajęć
dodatkowych, warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań tematycznych, wyjazdów
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studyjnych, krajoznawczych i integracyjnych, zgodnie z potrzebami uczestników.
Ważnym elementem będzie także organizacja wydarzeń aktywizujących i
integrujących mieszkańców (np. Dni Ziemi Ponieckiej, Dożynki Gminne), w
przygotowanie którego włączone zostaną różne grupy społeczne.
Cel realizowany jest na bieżąco przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu.
Cel operacyjny 2. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
Dzieci i młodzież to przyszłość Gminy Poniec. Ponadto rozwijanie zainteresowań
wpływa na budowanie więzi społecznych. Należy zatem rozwijać zainteresowania
dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie zagospodarowanie ich czasu wolnego.
Należy zatem przygotować ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Ważne jest
uwzględnienie potrzeb, zainteresowań, uzdolnień młodych ludzi. Obejmować ona
powinna m.in. zajęcia artystyczne, językowe, komputerowe, a także sportowe.
Stworzone zostaną dogodne warunki materialne i dydaktyczne. Realizacja zadania
możliwa będzie dzięki współpracy szkół, bibliotek, świetlic wiejskich i organizacji
pozarządowych.
Cel realizowany na bieżąco.
Cel operacyjny 3. Pobudzenie aktywności i wspieranie integracji społecznej.
Koniecznym warunkiem integracji społecznej i pobudzenia aktywności mieszkańców
jest wzmacnianie tożsamości lokalnej. Zadanie będzie realizowane poprzez wspieranie
gminnych i pozarządowych organizacji kultury w budowaniu lokalnych więzi i
wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej oraz popularyzację ich działalności. Do
szerszego działania i promocji tych organizacji może zostać wykorzystana strona
internetowa Gminy Poniec, jak również organizowane imprezy gminne.
W ramach niniejszego celu operacyjnego realizowane będą także działania mające na
celu integrację międzypokoleniową oraz integrację mieszkańców różnych
miejscowości. Organizowane będą m.in. konkursy, spotkania, warsztaty oraz
przeglądy, które przyczynią się do aktywizacji różnych grupy wiekowych
mieszkańców.
Cel realizowany jest na bieżąco między innymi w ramach programu senioralnego „Nie
jesteśmy sami ….”
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CEL STRATEGICZNY POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, WALORÓW
KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH W CELU ROZWOJU POTENCJAŁU
GMINY
Cel operacyjny 1. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących
środowisko i przestrzeń gminy.
Od poziomu wiedzy społeczeństwa uzależniona jest właściwa i skuteczna ochrona
środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczna i promowanie
zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy.
W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup
zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a także możliwości
uczestniczenia w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w
społeczeństwie wskazują jednak, że poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony
środowiska maleje, a zachowania prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi.
Dlatego rola edukacji ekologicznej i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo
istotne.
Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Gminy Poniec prowadzona jest przede
wszystkim w formalnym systemie kształcenia. Ponadto prowadzone są akcje
plakatowe na rzecz zmniejszenia się ilości odpadów oraz akcje sprzątanie świata, które
przyczyniają się do zwiększania wrażliwości ekologicznej mieszkańców.
Cel realizowany jest na bieżąco.

Cel operacyjny 2. Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej.
Gmina Poniec posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Poniec. Dokument ten, obok Strategii Rozwoju Gminy, jest drugim zasadniczym
dokumentem strategicznym, który obowiązuje na terenie Gminy Poniec..
W ramach celu operacyjnego 2, założono realizację założeń gospodarki
niskoemisyjnej, które szczegółowo zostały przedstawione w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. Wśród nich należy wyróżnić m.in.:
•
termomodernizację budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii;
•
wymianę sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia na
bardziej efektywne energetycznie;
•
budowę nowych i modernizację istniejących budynków publicznych z
uwzględnieniem koncepcji energooszczędności wraz z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii;
•
kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych
przez Urząd Miejski;
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•
modernizację oświetlenia ulicznego - wymiana na bardziej efektywne
energetycznie, zastosowanie automatyki sterowania oświetleniem;
•
wymianę pojazdów na pojazdy o mniejszej emisji CO2;
•
budowę ścieżek rowerowych oraz niezbędnej infrastruktury;
•
budowę i modernizację dróg wraz z niezbędną infrastrukturą okołodrogową.
Cel realizowany jest na bieżąco.
Cel operacyjny 3. Ochrona środowiska oraz walorów przyrodniczych i historycznych
Gminy.
Na terenie Gminy Poniec nie występuje wiele form ochrony przyrody, jednak na
przedmiotowym obszarze zlokalizowano pomniki przyrody. Ponadto należy wskazać,
że struktura jakościowa gruntów ornych Gminy Poniec jest dobra (około 68%
gruntów ornych zalicza się do IIIa - IVa klasy bonitacji). Warto również podkreślić, że
podróżując po terenie Gminy Poniec oprócz malowniczych widoków można napotkać
obiekty zabytkowe i historyczne.
Dlatego też w ramach celu operacyjnego 3. Ochrona środowiska oraz walorów
przyrodniczych i historycznych Gminy założono m.in.:
•
ochronę przyrody i krajobrazu,
•
ochronę i zrównoważony rozwój lasów,
•
utrzymanie i rozwój terenów zieleni,
•
ochronę gleb,
•
ochronę dziedzictwa historycznego Gminy.
Cel realizowany jest na bieżąco.
Cel operacyjny 4. Rewitalizacja przestrzeni gminnej i odnowa centrów miejscowości.
Przemiany społeczno-gospodarcze wywołane transformacją ustrojową i wyzwaniami
gospodarki wolnorynkowej ujawniły szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na
obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich. W efekcie tych zmian, w wielu
miejscach na terenie Gminy Poniec, doszło do degradacji w zakresie zużycia
technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury, jak i zabudowy,
zwłaszcza mieszkaniowej oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych
problemów gospodarczych.
W nawiązaniu do takiego stanu, w ramach celu operacyjnego 4., zaplanowano
rewitalizację przestrzeni gminnej i odnowę centrów miejscowości. Działania Gminy
Poniec w tym zakresie skupiły się na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji,
a następnie jego wdrażaniu.
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CEL STRATEGICZNY ROZWINIĘTA GOSPODARKA LOKALNA
Cel operacyjny 1. Wspieranie rozwoju nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa oraz
różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej.
Gmina Poniec charakteryzuje się dobrą jakością gleb, dlatego rolnictwo na terenie
niniejszej jednostki samorządu terytorialnego odgrywa zasadniczą rolę.
Ważne jest zatem stworzenie warunków do rozwoju specjalizacji produkcji rolnej, co
jest możliwe m.in. dzięki podtrzymywaniu współpracy między rolnikami i
producentami. Samorząd może wspierać podejmowanie wspólnych inicjatyw
pomiędzy nimi poprzez szkolenia i doradztwo. Ważne jest także wspieranie rolnictwa
ekologicznego na terenie gminy. Może się to odbywać poprzez organizowanie spotkań
z producentami żywności ekologicznej, wsparcie doradcze i szkoleniowe. Rolnicy
mogą również uzyskać w Urzędzie Miejskim pomoc w aplikowaniu o środki
zewnętrzne na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego.
Należy podkreślić, że wyżej wskazane działania doradcze i szkoleniowe, a także
rozwój rolnictwa ekologicznego może przyczynić się do tworzenia
charakterystycznych, atrakcyjnych lokalnych produktów oraz do promocji samej
Gminy.
Cel operacyjny 2. Promocja postaw innowacyjnych wśród młodzieży i dorosłych
poprzez działalność szkoleniową i doradczą, w tym poprzez aktywność szkół.
Na terenie Gminy Poniec, pomimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w latach
2008-2014 oraz wyznaczenia atrakcyjnych terenów pod rozwój przedsiębiorczości,
funkcjonuje relatywnie niewielka liczba przedsiębiorców. Dlatego w ramach celu
operacyjnego 2, przewidziano promocję postaw innowacyjnych wśród młodzieży i
dorosłych poprzez działalność szkoleniową i doradczą, w tym poprzez aktywność
szkół.
W ramach niniejszego celu planuje się m.in.:
 oferowanie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego;
 organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną
firmą;
 aktywne wspieranie kontaktów inwestorów z przedsiębiorcami w tym z branż
innowacyjnych;
 tworzenie warunków do rozwoju innowacji w biznesie, wpieranie pomysłów
innowacyjnych;
 organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i
propagujących postawy przedsiębiorcze;
 organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk
zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
 organizacja konkursów z nagrodami na innowacyjne rozwiązania.
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Cel operacyjny 3. Promocja obszarów aktywności gospodarczej na terenie gminy oraz
terenów przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe.
Na terenie Gminy Poniec wyznaczono atrakcyjne tereny mieszkaniowe oraz pod
rozwój przedsiębiorczości.
Dlatego też w ramach celu operacyjnego 3 przewidziano promocję obszarów
aktywności gospodarczej na terenie gminy oraz terenów przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe, które będzie obejmować m.in. zamieszanie informacji na
stronie internetowej Gminy Poniec oraz informacje w lokalnych mediach.
Cel realizowany jest na bieżąco. Gmina posiada wyznaczoną Poniecką Strefę
Przemysłową w której przeznaczono ponad 8 ha na działalność gospodarczą. Z 8
nieruchomości objętych strefą aktywności gospodarczej 6 zostało już sprzedanych.
Cel operacyjny 4. Aktywizacja osób bezrobotnych.
Zjawiskiem niekorzystnym występującym na terenie Gminy jest bezrobocie. Należy
jednak wskazać, że w ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby osób
bezrobotnych.
Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału osób bezrobotnych w liczbie ludności w
wieku produkcyjnym, konieczne jest podejmowanie działań aktywizujących te osoby,
aby w jak największym stopniu zniwelować to negatywne zjawisko. Narzędzia
bezpośrednie do walki z bezrobociem są w posiadaniu ustawodawcy, na szczeblu
krajowym, ale również Powiatowego Urzędu Pracy, niemniej jednak Gmina może
wesprzeć podejmowanie działań w kierunku zapobiegania oraz zmniejszania jego
skutków.
Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie Gminy Poniec zostanie zrealizowane
poprzez m.in. podniesienie poziomu ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
wdrożenie systemu doradztwa zawodowego, zorganizowanie możliwości staży dla
młodzieży. Koniecznym jest również wprowadzenie działań mających na celu
wsparcie aktywności zawodowej poprzez pomoc w sferze psychologicznej, prawnej, w
kierunku wyboru zawodów na podstawie indywidualnych predyspozycji, tworzenie
programów pomocy rodzinie i pomocy społecznej, system szkoleń zawodowych.
Program Rewitalizacji dla Gminy Poniec
Program został przyjęty uchwałą nr XXVIII/223/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
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terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu
rewitalizacji.
Proces globalizacji oraz wyzwania gospodarki wolnorynkowej spowodowały szereg
niekorzystnych zmian i procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego
takich jak degradacja tkanki materialnej oraz coraz większe problemy w sferze
społeczno – gospodarczej. Aby temu przeciwdziałać, coraz większą uwagę zaczęto
przywiązywać
do
planowania i
realizacji
kompleksowych projektów
rewitalizacyjnych. Należy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko odbudowa, renowacja
czy też przywracanie stanu pierwotnego lub minimum stanu używalności określonego
obiektu lub terenu, lecz przede wszystkim dążenie do przywrócenia ożywienia
społeczno - gospodarczego danego regionu.
Rewitalizacja to proces kompleksowy oraz długotrwały. Dotyczy on wybranych
obszarów zamieszkanych przez grupę społeczną, dotkniętą określonymi problemami.
Kompleksowa rewitalizacja obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową,
przestrzenno – funkcjonalną i techniczną. Aby proces ten mógł przynieść założone
rezultaty, konieczna jest jego konsekwentna realizacja oraz czas – tylko wówczas
możliwy jest widoczny rozwój społeczno-gospodarczy terenu rewitalizowanego i całej
Gminy.
Cele i oczekiwane efekty rewitalizacji przedstawiają się następująco:
 pobudzenie aktywności środowisk lokalnych;
 stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego;
 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych
dysfunkcjami społecznymi obszarach;
 polepszenie jakości życia mieszkańców;
 zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie;
 trwała odnowa obszaru, poprawa ładu przestrzennego, stanu środowiska i
zabudowy
poprzez
zastosowanie
wysokiej
jakości
rozwiązań
architektonicznych i urbanistycznych;
 odnowa lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich i miejskich.
 rezultatem prowadzonych działań będzie także zmiana wizerunku obszaru
poddanego rewitalizacji, a co się z tym wiąże, zwiększenie zainteresowania
inwestorów tym terenem.
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Stan realizacji Program Rewitalizacji dla Gminy Poniec na 2018 r.
NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży
Wsparcie dla organizacji pozarządowych –
roczne programy współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Organizacja imprez kulturalnych
promujących dziedzictwo kulturowe
regionu
Odnowa „Domu Sióstr”

STATUS

ZAKŁADANE
KOSZTY
CAŁKOWITE (PLN)

PONIESIONE
KOSZTY
(PLN)

MONTAŻ
FINANSOWY

W trakcie
realizacji

480 000

82 241

Budżet gminy

W trakcie
realizacji

640 000

214 990

Budżet gminy

W trakcie
realizacji

720 000

28 654

Budżet gminy

W trakcie
realizacji

500 000

350 000

Budżet gminy

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Poniec
Studium zostało przyjęte uchwałą Nr XXXVI/289/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 26 czerwca 2018 r.
Celem nadrzędnym wskazanym w Studium jest zapewnienie właściwego poziomu
życia mieszkańcom poprzez osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych
zagospodarowania, przestrzennych i środowiskowych, zapewnienie równorzędnego
dostępu do usług, sieci infrastruktury technicznej oraz systemu komunikacyjnego
wszystkim mieszkańcom.
Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację różnych celów szczegółowych:
• zapewnienie ładu ekologicznego i przestrzennego zgodnie z wymaganiami
ochrony przyrody i krajobrazu oraz zgodnie z obiektywnymi uwarunkowaniami
i predyspozycjami;
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania środowiska we względnej równowadze
przy respektowaniu interesów bytowych społeczności lokalnej;
• rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki, rolnictwa ekologicznego;
• rozwój proekologicznej działalności produkcyjnej, a także ekoturystyki i
agroturystyki w oparciu o istniejące zasoby i walory środowiska oraz potencjał
społeczny i gospodarczy;
• rozwój budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i czynszowego;
• rozwój usług bytowych, podstawowych (społecznych i komunalnych),
szczególnie nauki, kultury, ochrony zdrowia i rekreacji;
• zapewnienie ochrony obiektów zabytkowych, ochrona krajobrazu kulturowego,
harmonijne kształtowanie nowej zabudowy, dostosowanej do skali i charakteru
zabudowy istniejącej
oraz
ukształtowanych
historycznie
struktur
przestrzennych;
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• rozwój terenów działalności gospodarczej:
• terenów usług dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;
• terenów innych usług komercyjnych i funkcji produkcyjnych nieuciążliwych
pozarolniczych;
• terenów o funkcji turystyczno-wypoczynkowej;
• przebudowa struktury indywidualnych gospodarstw rolnych w kierunku
zwiększania areału i gospodarstw efektywnych;
• rozwój komunikacji drogowej, standardów i powiązań drogowych, komunikacji
zbiorowej;
• rozwój infrastruktury technicznej;
• zwiększenie aktywności gminy na zewnątrz, działania promocyjne.
Studium realizowane jest na bieżąco.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości
powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Strategia dla Gminy Poniec w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony klimatu
nosi nazwę: Zrównoważony rozwój Gminy Poniec poprzez realizację założeń
gospodarki niskoemisyjnej. Plan został przyjęty uchwałą nr XIII/100/2016 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Poniec.
Cel strategiczny programu – Poprawa jakości powietrza skupia się na redukcji emisji
CO2, redukcji energii finalnej oraz wzroście udział energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych na terenie Gminy Poniec.
Natomiast cele szczegółowe obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych o
1258,85 (Mg CO2) do 2020 r. (tj. o około 2,1%), redukcję zużycia energii finalnej o 3
098,93 MWh do 2020 r. (tj. o około 1,9%), zwiększenie udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych do 32 302,90 MWh w 2020r., edukację społeczna i
promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy oraz zmianę
sposobu ogrzewania na proekologiczny.
W ostatnich latach widoczny jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
(OZE) w Wielkopolsce. Najczęściej wykorzystywanymi odnawialnymi źródłami
energii na terenie gminy Poniec jest biomasa oraz energia słoneczna. Na terenie
miejscowości Szurkowo oraz Sarbinowo znajduje się również farma wiatrowa.
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Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010 2013 z perspektywą do roku 2019
Gminny program ochrony środowiska opracowany został zgodnie z wytycznymi
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym
wydanymi przez Ministerstwo Środowiska w 2002 r. Program ten został przyjęty
uchwałą nr XXXVIII/285/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 w
sprawie: aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Poniec.
Zakres działań dotyczących ochrony zasobów wodnych obejmuje ochronę i oszczędne
gospodarowanie wodą, racjonalne gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i
podziemnych, ograniczenie zużycia wody na cele przemysłowe i konsumpcyjne,
ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, zmniejszenie ładunków
zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych, retencjonowanie wody
i ochrona przed powodzią, a także ochronę głównych zbiorników wód podziemnych.
Gmina Poniec posiada wystarczające zasoby wód podziemnych do zaopatrzenia
ludności i przemysł w wodę. Praktycznie 100% mieszkańców zaopatrywanych jest w
wodę z wodociągów. Stan techniczny jest dość dobry. Gminne ujęcie wody posiada
ustanowione strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Gmina pozyskuję wodę głównie z ujęcia wód podziemnych w Drzewcach oraz z ujęć
w Ziemlinie i Kłodzie, zgodnie z uchwała nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w
Poniecu z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poniec.
Program obejmuje również ochronę powietrza atmosferycznego, w tej kwestii
głównym celem jest zmniejszenie emisji ze źródeł opalanych węglem, zwiększenie
udziału ekologicznych nośników energii, ograniczenie zużycia i strat energii.
W 2018 roku zainstalowane zostało urządzenie do pomiaru jakości powietrza przez
przedsiębiorstwo Syngeos, dzięki któremu mieszkańcy Ponieca mogą sprawdzić
poziom pyłów w powietrzu.

Program usuwania azbestu
Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach
gospodarki. Najliczniejszą grupę zastosowań stanowią wyroby stosowane w
budownictwie.
Zgodnie z uchwałą nr 129/841/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 kwietnia
2018r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” oraz Uchwałą nr XXIII/172/2017 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
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azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w 2018 roku na
terenie gminy Poniec usunięto 105.656 kg azbestu, co wiązało się z kosztem 29.583,68
zł brutto, w tym udział rzeczywisty Gminy wyniósł 9657,08 zł. Resztę kwoty zostało
pokryte ze środków Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski
Wodnej w Poznaniu. Działania realizowane są w oparciu o regulamin dofinansowania
usuwania wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego
oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminu
Poniec.
Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
W 2017 roku Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę nr XXIV/183/2017 z dnia 31
marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze
środków budżetu Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Poniec.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte koszty budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków bytowych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów
zakupu i montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, przy czym kwota
nie może przekroczyć 8000 zł w budynkach jednorodzinnych, natomiast w budynkach
wielorodzinnych 8000zł na każdy samodzielny lokal mieszkalny.
W 2018 roku programem objęte zostało 40 oczyszczalni (w tym jedna na trzy lokale
oraz jedna na dwa lokale mieszkalne). Kwota dofinansowania wyniosła 303.436,40 zł.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec.
Zgodnie z uchwałą nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia
2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Poniec oraz uchwałą nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Poniec, przeprowadza się następujące działania:
a)
Utrzymanie zwierząt domowych. Mieszkańcy Gminy Poniec, pod nadzorem
których znajdują się zwierzęta domowe, są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów
przeznaczonych do wspólnego użytku. Gmina prowadzi rejestr osób posiadających psy
ras uznawanych za agresywne. Mieszkańcy dbając o porządek i wspólne dobro
zgłaszają incydenty związane ze zwierzętami domowymi.
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b)
Ścieki. Na terenie Gminy Poniec działają dwie oczyszczalnie ścieków:
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Typu PS 600/OS w Poniecu,
obsługująca Poniec, Śmiłowo i Wydawy oraz oczyszczalnia komunalno-przemysłowa
w Rokosowie do której odprowadzane są ścieki z miejscowości Drzewce, Rokosowo,
Łęka Wielka oraz Bączylas.
Szczegóły współpracy gminy z oczyszczalniami zostały zawarte w uchwale nr
XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Poniec.
Ponadto w Gminie Poniec prowadzony jest rejestr osób posiadających zbiorniki
bezodpływowe.
Odpady komunalne. Gmina Poniec przekazała zadanie w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi Komunalnemu Związkowi Gmin Regionu Leszczyńskiego.
W wyniku przetargu ogłoszonego przez KZGRL odbiorem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy zajmuje się Miejski Zakład Oczyszczania
Sp. z o.o., Leszno.
Akcja „Sprzątanie miasta i gminy Poniec”. Dnia 14.04.2018 r. odbyła się akcja
„Sprzątanie miasta i gminy Poniec”, podczas której zebrano 170 worków 120litrowych oraz 113 worków 60-litorowych śmieci. W przedsięwzięciu brały udział
dzieci, młodzież i nauczyciele ze szkół w gminie Poniec.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii.

i

Program jest realizacją zadań mających na celu profilaktykę przeciw uzależnieniom,
popularyzację wiedzy na temat jej skutecznych strategii, wspierania przedsięwzięć,
których głównym zadaniem jest zmiana obyczajów w zakresie ich spożycia oraz
oddziaływania na osoby nadużywające alkohol i udzielania pomocy ich rodzinom. W
programie zostały ujęte aspekty promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki
uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz
szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, profilaktyce
adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Do najważniejszych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należy:
1)
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
2)
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależniałem od
alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez
przemocą w rodzinie,
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3)
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
4)
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
5)
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6)
Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
Program należy do zadań własnych gminy i jest finansowany z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oznacza, to że środki pochodzące z
tych opłat są ściśle związane z realizacją gminnego programu i nie mogą być
przeznaczone na inne zadanie niż te związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i
narkomanii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniecu udzielała
pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przez przemocą osobom i rodzinom, w
których występują problemy alkoholowe. Utrzymywała stały kontakt z instytucjami w
celu sprawnego koordynowania działań zmierzających zmniejszeniu marginalizacji
społecznej. A także wspomaganie działań stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywania problemów alkoholizmu. Jednym z wielu zadań Komisji jest
kierowanie na przymusowe leczenie. Do zadań Komisji należy również opiniowanie i
wydawanie postanowień w sprawie ustalenia liczby i zaopiniowania lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Realizacja zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i jest
uchwalana corocznie przez Radę, co wynika z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
W 2018 roku działał Punkt Wsparcia dla osób z Gminy Poniec, którego działalność
polegała na świadczeniu usług psychologa osobom i rodzinom skierowanym przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu lub Zespół Interdyscyplinarny.
W 2018 roku w ramach programu zrealizowano liczne zadania oraz
współorganizowano imprezy o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Poniec.
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Raz na 4 lata podejmowana jest uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec program
obejmował lata 2013-2018. Ustawa o ochronie praw lokatorów nałożyła na gminy
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obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat.
Opracowanie planu wieloletniego, określającego gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy w dużej mierze pozwoliło na przyjęcie odpowiedniej strategii
finansowania rozwoju gminnego mieszkalnictwa, poprzez dokonywanie remontów w
już istniejących obiektach.
Realizacja upoważnienia ustawowego do uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy wymaga by był on opracowany na
co najmniej pięć kolejnych lat i obejmował w szczególności:
1)
prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i
pozostałe lokale mieszkalne,
2)
analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata,
3)
planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach,
4)
zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów,
5)
sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6)
źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7)
wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym z współwłaścicieli,
a także wydatków inwestycyjnych,
8)
opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wieloletni program zawiera powyżej wymienione elementy ustawowe również
wprowadzono opis innych działań, których realizacja powinna prowadzić
do racjonalnego gospodarowania zasobem.
Celem niniejszego programu jest uporządkowanie i wdrożenie założeń
programu przez określenie strategicznych priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej
oraz wprowadzenie operacyjnego planu działania w kwestiach dotyczących zagadnień
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poniec. Realizacja zadania własnego
gminy jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich
dochodach stanowi bardzo ważny cel jej działania, a tym samym przeciwdziałania
bezdomności mieszkańców.
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Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 2016-2019
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Poniec na lata 2016-2019 został
ustanowiony uchwałą Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia
2016 r. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.
Głównym celem programu jest wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i
tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. Odbiorcami programu są przede wszystkim rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, rodziny z których
dziecko zostało czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, jak również dzieci i
młodzież z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji – opiekuńczo –
wychowawczej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zgodnie z umową nr PSXI.946.278.160.2018.5 z dnia 19.11.2018r.
zawartą pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Gminą Poniec realizował zadanie polegające na dofinansowaniu w
2018 r. wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ”Asystent rodziny i Koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2018. Na realizacje zadania pozyskano środki z
dotacji w kwocie 4.049,00zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 1.593,00zł., co łącznie
dało nam dofinansowanie w wysokości 5.642,00zł., natomiast wkład własny gminy
wynosił 13.479,47zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono koszty w
wysokości 19.121,47zł.
Na terenie Gminy Poniec funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem
jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w
środowiskach zagrożonych przemocą w celach zapobiegawczych, podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. W ramach prac Zespołu w 2018 roku
odbyły się 34 posiedzenia grup roboczych, założono 11 Niebieskich Kart z czego w 3
przypadkach zakończono procedurę w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności
podejmowania działań, a w 4 w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i
uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w
rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
W wyniku przeprowadzonych działań i zrealizowanych zadań osiągnięto zakładane
rezultaty w zakresie:
1)
poprawie uległo funkcjonowanie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
(poprawa sytuacji w rodzinach w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
nabycie umiejętności gospodarowania domowym budżetem, poprawa frekwencji
dzieci w szkołach, promocje dzieci do następnych klas),
2)
doskonalone są metody pracy z rodziną -celem utrzymania dzieci w środowisku
naturalnym,
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3)
zabezpieczone zostały podstawowe potrzeby bytowe rodzin przeżywających
trudności poprzez przyznane wsparcie ( asystent, praca socjalna, wsparcie finansowe,
poradnictwo),
4)
nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa dziecka i rodziny ( edukacja w zakresie
przemocy i zatrudnienie asystenta, którego zadaniem jest wzmacnianie rodziny
poprzez systematyczną pracę),
Realizatorzy Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Poniec starali się
poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez systematyczną pracę na rzecz
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny, minimalizowania negatywnych
zachowań, podnoszenie oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i
dziecka w ramach swoich kompetencji.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniec na lata 2014 –
2020
Strategia została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu Nr
XLIV/339/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.
Zarządzanie strategiczne oparte na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli realizacji
planów strategicznych, umożliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek
terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. W zakresie polityki społecznej na
poziomie zarządzania lokalnego
(gminnego)podstawową rolę wśród tego typu
planów pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych. Strategia pozwalana
racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele
strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób
przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować
skutki szeroko rozumianych kwestii społecznych. Dokument stanowi podstawę do
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych,
którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do
integracji społecznej.
W dokumencie określono 6 obszarów interwencji i wyznaczono główne kierunki
zmian społecznych:
•
Cel strategiczny I: Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz
zapobieganiu ich skutkom.
•
Cel strategiczny II: Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i
młodzieży oraz przyczynianie się do osłabienia istniejących nierówności płci.
•
Cel strategiczny III: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w
środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym.
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•
Cel strategiczny IV: Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby
zdrowia oraz wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie.
•
Cel strategiczny V: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie Poniec.
•
Cel strategiczny VI: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
Dokument ma charakter kilkuletni; został przygotowany na lata 2014-2021. Jest
zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej dokumentów
strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskimi
samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do
opracowania
szczegółowych
programów i projektów pomocy
społecznej.
Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno
od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej,
aktywnej
i
skoordynowanej
współpracy
przedstawicieli
administracji
samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.
W ramach przeciwdziałania bezdomności osób i rodzin, w 2018 roku udzielano
rodzinom i osobom wsparcia w postaci świadczeń przeznaczonych na utrzymanie
mieszkania w postaci dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Osoby
borykające się z problemem bezdomności mogły liczyć na różnego rodzaju pomoc. W
2018 roku udzielono wsparcia w postaci skierowania do placówek świadczących
schronienie, gdzie pokrywano koszty pobytu, udzielono również pomocy finansowej
na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.
W ramach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Poniec Ośrodek Pomocy
Społecznej w Poniecu aktywizuje swoich podopiecznych poprzez pracę socjalną do
podejmowania różnych form zatrudnienia. Osoby bezrobotne mają stały dostęp do
ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w siedzibie OPS. Osoby długotrwale
bezrobotne są zatrudnianie przez gminę w ramach prac społecznie użytecznych bądź w
ramach stażu.
W celu poprawy jakości sprawowania funkcji opiekuńczo – wychowawczej i
zapobieganiu umieszczenia dziecka poza rodziną naturalną rodziny były objęte
pomocą w postaci współpracy asystenta z rodziną. Rodziny te mogły również
skorzystać z pomocy psychologa w działającym w Poniecu Punkcie Wsparcia. W 2018
r. kontynuowano działania dotyczące realizacji „Programu Wspierania Rodziny”. W
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadania realizuje Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Natomiast dzieci z
rodzin mających trudności w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej mogły skorzystać z pomocy w świetlicach środowiskowych, które
działają na terenie gminy. Została również rozszerzona oferta zajęć pozaszkolnych i
możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju kółkach i klubach zainteresowań.
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Na uwagę zasługuje fakt, że w Gminie Poniec organizowanych jest coraz więcej
imprez aktywizujących społeczność lokalną oraz promujących zdrowy tryb życia, w
których kładzie się nacisk na udział rodzin ( np. festyny rodzinne).
Z roku na rok w inicjatywach tych bierze udział coraz więcej osób.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Poniecu.
Rada Miejska w Poniecu w roku 2018 podjęła 88 uchwał, których realizacja
przedstawia się następująco:
Uchwała nr XXXI/247/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2018 rok.
Zgodnie ze statutem Gminy Poniec i ustawą o Samorządzie Gminnym, Rada Miejska
oraz Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy. Plan realizowany jest na
bieżąco.
Uchwała nr XXXI/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032:
Dokonano zmiany w zakresie okresu realizacji przedsięwzięcia Pomoc finansowa dla
Woj. Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w
Ostrowie Wlkp. Zaktualizowano wartości w kolumnie 2017 pw. o sprawozdania Rb27s oraz Rb-28s za grudzień 2017 r. W przedsięwzięciu pn. Budowa centrum
turystyczno-rekreacyjnego "Stawy Dzięczyńskie" zmniejszono limit wydatków na to
przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i
łączne nakłady finansowe.

Uchwała nr XXXI/249/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
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Zwiększenie wydatków w rozdziałach drogi powiatowe i drogi gminne o kwotę
ogółem 1.220.000,- zł z przeznaczeniem na:
- przebudowa odcinka drogi powiatowej w Poniecu w kierunku Waszkowa kwota
20.000,-zł.,
- przebudowa dróg gminnych w Łęce Małej kwota 100.000,- zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Janiszewie kwota 100.000,- zł.,
- przebudowa ul. Szkolnej w Poniecu kwota 1.000.000,- zł.,
oraz zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 20.000 zł.
Zwiększono także plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 500.000,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodnokanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej na terenie Ponieca.
Uchwała nr XXXI/250/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w
Poniecu.
Uchwała weszła w życie w dniu 1 września 2018 r. Nowa nazwa szkoły to:
Szkoła Podstawowa im. Podpułkownika doktora Bernarda Śliwińskiego w Poniecu.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy została podjęta na podstawie wspólnego wniosku
złożonego przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i samorząd Uczniowski. We
wniosku wskazano , że Bernard Śliwiński był wybitną postacią historyczną, która była
związana z Poniecem i regionem Wielkopolski.
Uchwała nr XXXI/251/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego w dniu 14 lutego 2018 r. pod poz. 1480. Uchwała ta pozwoliła na
dostosowanie dotychczasowych regulacji prawnych do obowiązujących przepisów
prawa. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
została ustalona na 1 zł, za każdą godzinę zajęć dla uczniów do pięciu lat.
Uchwała nr XXXI/252/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
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Uchwała nr XXXI/253/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady,
Przewodniczących Komisji, ich Zastępców.
W związku z zamrożeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018
roku konieczna była korekta uchwały dotyczącej wysokości diet radnych. Uchwała
realizowana jest na bieżąco.
Uchwała nr XXXII/254/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032 dodano
przedsięwzięcie pn. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na
realizację zadania "Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie" .
Gmina Poniec zamierza udzielić pomocy finansowej na realizację w/w zadania
zgodnie z Uchwałą nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z 6 marca 2018 r.
Warunki udzielenia pomocy finansowej jej przeznaczenie i zasady rozliczania
środków zostaną zawarte w umowie pomiędzy Gminą Poniec a Województwem
Wielkopolskim.
W danych historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników
uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi
sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.
Uchwała nr XXXII/255/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Zwiększenie planu dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu na
zadanie zlecone przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z
art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej oraz plan dotacji na realizację programu
wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- o kwotę 1.980,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki
zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej
- o kwotę 29.921,- zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc
państwa w zakresie
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Uchwała nr XXXII/256/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Dyrektor Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie zwrócił się z prośbą o
wyrażenie zgody na udział Gminy Poniec, jako partnera oraz dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”.
Zamek w Rokosowie, to jeden z najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie
Gminy Poniec. W chwili obecnej jest on siedzibą Ośrodka Integracji Europejskiej w
Rokosowie, którego aktywność skupia się na działaniach edukacyjno –
szkoleniowych, a także wspierających sektor ekonomii społecznej oraz seniorów.
Działalność ośrodka w Rokosowie nie tylko aktywizuje i integruje mieszkańców
naszej gminy, ale także mieszkańców całego regionu. Niestety zły stan techniczny
zamku, znacznie utrudnia, a nawet uniemożliwia realizację ww. funkcji. Ponadto jest
on obiektem zabytkowym znanym w całym regionie, a jego zły stan negatywnie
wpływa na wizerunek, a także uniemożliwia całkowite wykorzystanie potencjału
turystycznego Gminy Poniec.
Odnowa Zamku w Rokosowie znajduje się na liście podstawowych projektów
rewitalizacyjnych gminy Poniec wpisanych do Programu Rewitalizacji.
Wnioskodawca planował pozyskanie środków zewnętrznych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a udział finansowy gminy Poniec, jako partnera
projektu zwiększy szanse wnioskodawcy na dofinansowanie realizacji zadania.
Uchwała jest w trakcie realizacji.
Uchwała nr XXXII/257/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec.
Rozstrzygnięciem nadzorczym KN-1.4131.1.148.2018.19 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały nr XXXII/257/2018 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Poniec. W programie nie wskazano konkretnego lekarza weterynarii, który sprawuję
opiekę nad zwierzętami w Gminie Poniec oraz konkretnego rozdysponowania
środków przeznaczonych na poszczególne działania. Uchwała ta została zastąpiona
uchwałą nr XXXVI/279/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 r. w
sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec.
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Uchwała nr XXXII/258/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy z wyceny
nieruchomości, podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia na rzecz Gminy
Poniec, a następnie podpisano akt notarialny.
Uchwała nr XXXII/259/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Niniejsza uchwała dotyczy dróg usytuowanych na gruntach stanowiących własność
Gminy Poniec, położonych w miejscowościach Poniec i Janiszewo. Są to ulice:
Kasztanowa, Dębowa, Akacjowa, Lipowa i dz. nr 534 obręb geodezyjny Poniec, dz. nr
ewid. 498, 516 oraz cz. dz. 499 obręb geodezyjny Janiszewo, określonych w wykazie
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których przebieg zaznaczono na
mapach stanowiących załączniki od nr 2 do numeru 7.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i weszła w życie.
Uchwała nr XXXII/260/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno –produkcyjnej,
składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.
Potrzeba sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w
obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo wyniknęła z analizy i oceny potrzeb
inwestycyjnych. Zaistniała potrzeba zwiększenia powierzchniowego terenów o
przeznaczeniu techniczno produkcyjnym, składów i magazynów oraz usługowym w
obrębie Ponieca i Janiszewa. Po przeanalizowaniu zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w tym kierunku była uzasadniona z punktu
widzenia ekonomicznego i społecznego. Uchwała zainicjowała procedurę związaną ze
sporządzeniem zmiany, która została przygotowana przez uprawnionego urbanistę i
zaopiniowana i uzgodniona przez organy do tego uprawnione.
Uchwała nr XXXIII/261/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Uchwałą dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską ("Stawy
Dzięczyńskie") - Zwiększono limit wydatków na 2019 rok o 2 016 000 zł oraz na 2020
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rok o 2 016 000 zł. Stosownie do zmian w limitach wydatków na poszczególne lata
zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady.
2) Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu. - Zwiększono limit wydatków na 2018 rok o
550 000 zł. Stosownie do zmian w limitach wydatków na poszczególne lata
zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady.(W ramach tego przedsięwzięcia
planuje się w 2019 r. złożenie wniosku o dofinansowanie z programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.)
Uchwała nr XXXIII/262/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 550.000,00 zł na przebudowę ul. Szkolnej
oraz zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Poniecu w kwocie 30.000 zł.
Na wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zwiększono plan o kwotę ogółem
144.099,- zł w tym:
1/ Szkoły Podstawowej w Poniecu :
17.100,- zł na wypłatę delegacji służbowych dla nauczycieli prowadzących zajęcia
dla ucznia objętego indywidualnym nauczaniem,
12.400,- zł wkład własny w projekt "Umiem pływać" realizowany przez MSiT oraz
Ludowe Zespoły Sportowe. Wielkopolskie Zrzeszenie,
18.300,- zł odprawa emerytalna sprzątaczki i nagroda jubileuszowa,
7.699,- zł zakup sprzętu multimedialnego do sali nr 2 w budynku B oraz wkład
własny w projekt MEN "Aktywna tablica"
2/ Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu:
52.000,- zł na zakupy materiałów, usług remontowych, opłat za wodę, prąd, gaz
związanych z bieżącym
utrzymaniem budynku gdzie znajduje się nowo otwarty
dziewiąty oddział Przedszkola Samorządowego.
3/ Szkoły Podstawowej w Żytowiecku :
30.000,- zł zakup wyposażenia pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej do
wymagań warunków realizacji podstawy programowej nauczania tych przedmiotów,
3.500,- zł wkład własny w projekt MEN "Aktywna tablica"
100,- zł podatek od nieruchomości (szkolny gabinet pomocy przed medycznej)
4/ Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej:
3.000,- zł zakup materiałów na utrzymanie Przedszkola
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Uchwała nr XXXIII/263/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów.
Uchwałę podjęto zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 130) który informuję o tym, że wszystkie rady gmin zobowiązane są do
dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie
60 dni od wejścia w życie w/w ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.
Gmina Poniec została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Numer
okręgu
wyborcze
go
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu

Poniec ulice:
Gostyńska, Gostyńska Szosa, Krótka, Piaskowa, Szkolna,
Poniec ulice:
Drożdżyńskiego, Harcerska, Kościuszki, Kościelna, Ks. Prof. Dr Jana
Respądka, Parkowa, Ppłk Bernarda Śliwińskiego, Rynek, Wolności,
Poniec ulice:
Akacjowa, Bojanowska, Dębowa, Kasztanowa, Kręta, Kusza, Lipowa,
Mało Zamkowa, Marszałka Focha, Ogrodowa, Polna, Świerkowa,
Wierzbowa,
Poniec ulice:
Dworcowa, Janiszewska, Krobska, Krobska Szosa, Pocztowa, Spokojna,
Poniec ulice:
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cypriana
Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Juliana
Tuwima, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Rydzyńska,
Janiszewo, Miechcin, Waszkowo,
Śmiłowo,
Czarkowo, Drzewce, Franciszkowo,
Dzięczyna, Dzięczynka, Wydawy, Zawada,
Bączylas, Rokosowo,
Grodzisko, Łęka Mała, Maciejewo,
Teodozewo, Żytowiecko,
Sarbinowo, Szurkowo, Włostki,
Łęka Wielka do nr 70B,
Łęka Wielka od nr 71, Bogdanki, Kopanie,

Liczba
wybieranych
radnych
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uchwała nr XXXIII/264/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic
oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec.
Uchwałę podjęto zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 130) który informuje o tym, że rada gminy dokona podziału gminy na stałe
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obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.) oraz ustali ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia
podziału gminy na okręgi wyborcze.
Uchwała określa liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na trenie
gminy Poniec.
Nr
obwodu
głosowa
nia

1

2

3

4

5

Siedziba i adres obwodowej komisji
wyborczej

Granice obwodu głosowania

Poniec Miasto

Czarkowo, Drzewce, Dzięczyna,
Dzięczynka, Franciszkowo, Janiszewo,
Miechcin, Śmiłowo, Waszkowo, Wydawy,
Zawada
Bączylas, Grodzisko,
Łęka Mała, Maciejewo, Rokosowo,
Teodozewo, Żytowiecko

Szkoła Podstawowa w Poniecu
ul. Szkolna Nr 8
64 – 125 Poniec
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
i głosowania korespondencyjnego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu
ul. Szkolna Nr 8a
64 – 125 Poniec
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Dom Kultury w Żytowiecku
Żytowiecko Nr 58
63 – 805 Łęka Mała
Dom Strażaka w Szurkowie
Szurkowo Nr 13
64 – 125 Poniec

Sarbinowo, Szurkowo, Włostki

Przedszkole Samorządowe
w Łęce Wielkiej
Łęka Wielka Nr 23
63 – 805 Łęka Mała
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

Bogdanki, Kopanie, Łęka Wielka

Uchwała nr XXXIII/265/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień a następnie akt notarialny.
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Uchwała nr XXXIV/266/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa centrum rekreacyjno wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską ("Stawy Dzięczyńskie")W 2017 roku
zaplanowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w wysokości 50.000,00 zł,, który
nie został zrealizowany. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia łącznych
nakładów finansowych na to przedsięwzięcie o tę kwotę.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec uaktualniono także kwotę długu
w kolumnie "2017 wykonanie" na podstawie korekty sprawozdania Rb-Z za IV
kwartał 2017 roku. Kwota długu Gminy Poniec na dzień 31.12.2017 r. wynosiła
11.494.800,15 zł.
Uchwała nr XXXIV/267/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 563.653,32 zł. zgodnie z przeznaczeniem
przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
Zwiększenie usług o kwotę 50.000,- w celu wynajmu kruszarki do kruszenia kamieni i
gruzu oraz transport kruszywa z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych.
Zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowę dróg gminnych w Łęce Małej o
kwotę 35.000,Uchwała nr XXXIV/268/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.

Uchwała nr XXXIV/269/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec w obrębie miasta Poniec i wsi
Wydawy.
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Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego na załączniku
graficznym do uchwały, podjęto w celu przeznaczenia działek o nr geod.: 681/15 obręb Poniec, 854/8, 856/12 - obręb Wydawy, na tereny infrastruktury – drogę
powiatową i gminną oraz działkę o nr geod.: 854/7 - obręb Wydawy na tereny sportu i
rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną.
Przedmiotowa zmiana studium wpłynie korzystnie na rozwój w obrębie miasta Poniec
i wsi Wydawy, jak i całej gminy. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, umożliwi się wyznaczenie terenów sportu i rekreacji, podwyższające
atrakcyjność terenu oraz obszary przeznaczone pod infrastrukturę, poprawiające m.in.
dostępność komunikacyjną. Po uchwale przystąpiono do prac planistycznych
związanych z wprowadzeniem ich do studium, które trwały przez pozostałą część
roku.
Uchwała nr XXXIV/270/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych.
Celem uchwały było ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy m.in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy opłatę za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,
uwzględniając przyznany zakres usług.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy w drodze
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl art.
51 ust. 4 ww. ustawy schronisko dla bezdomnych zalicza się do ośrodków wsparcia. W
związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały
w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. W myśl
przepisu art. 48a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje
jedynie przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla
osób bezdomnych. W konsekwencji przyjęcia takiej regulacji konieczne jest
uregulowanie zasad odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą w
proponowanej wersji.
Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby przyjmując, iż jest to dochód na
potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności
według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z
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uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia.
Obligatoryjne zwolnienie z opłat pobytowych w schronisku przysługuje osobom i
rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej.
Uchwała ta podlegała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, jednak Wojewoda Wielkopolski orzekł o nieważności ww. uchwały.
Uchwała nr XXXV/271/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2017.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym. Rada Miejska w Poniecu w dniu 29 maja 2018
roku rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
Uchwała nr XXXV/272/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Poniec za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna również zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy
Poniec za rok 2017 i wniosła do Rady Miejskiej w Poniecu o udzielenie Burmistrzowi
Ponieca absolutorium z tego tytułu.
W związku z powyższym Rada Miejska w Poniecu udzieliła Burmistrzowi Ponieca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała nr XXXV/273/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa centrum turystycznorekreacyjnego "Stawy Dzięczyńskie". Zwiększono limit wydatków na to
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przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz
łączne nakłady finansowe.

Uchwała nr XXXV/274/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Zwiększenie zakupu usług o kwotę 68.000,- na opracowanie dokumentacji
projektowej na skrzyżowanie ulic Rydzyńska, Bojanowska - Rondo a także na zakup
usług pozostałych - kruszenie gruzu 20.000,- zł.
Zmniejszenie wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej w Teodozewie o
kwotę 60.000,- a zwiększenie o tą kwotę dotację dla GZWIK w Poniecu na
przebudowę sieci wodociągowej w Teodozewie w rozdziale 40002, a także udziela się
dotacji celowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Lipowej w Poniecu kwota
32.500,- zł. w rozdziale 40002.
Z uwagi na wynik rozstrzygnięć ofertowych zwiększono wydatki inwestycyjne na
zadania:
- przebudowa odcinka chodnika w Grodzisku kwota 5.000,- zł
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku sklepu w Rokosowie
kwota 30.000,- zł
- przebudowa chodnika w Szurkowie w kierunku Zmysłowa kwota 60.000,- zł
Ponadto przeniesiono zadanie inwestycyjne - przebudowa chodnika do świetlicy
wiejskiej w Grodzisku z rozdz.60014 do rozdz. 6016 kwota 30.000,-zł
Uchwała nr XXXVI/275/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032:
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zmniejszenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

53 492,00 zł
53 492,00 zł
109 622,00 zł
204 970,98 zł
-95 348,98 zł
-227 564,13 zł
56 130,00 zł
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Uchwała nr XXXVI/276/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
W związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono
plan dotacji na zadania własne o kwotę 28.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica".
Zwiększono usługi pozostałe na drogach gminnych o kwotę 60.000,- zł.
Zwiększono plan wydatków na zadanie: przebudowa odcinka chodnika przy drodze
powiatowej ul. Ogrodowa o kwotę 17.000,-zł.
Uchwała nr XXXVI/277/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia
burmistrza. Ustalenie wynagrodzenia następuje w drodze uchwały.
Składniki wynagrodzenia burmistrza zostały określone w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja
2018 r. zakładającym obniżenie wynagrodzenia wójtom, burmistrzom i prezydentom.
Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza Ponieca zostało ustalone na poziomie,
który nie wymaga obniżenia zgodnie z nowymi przepisami.
Uchwała nr XXXVI/278/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej
Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”.
Inicjatywna założenia stowarzyszenia samorządów południowo – zachodniej
wielkopolski powstała w wyniku rozmów prowadzonych przez Powiat Gostyński,
Powiat Rawicki oraz Gminy Krobia i Miejska Górka.
W dniu 27 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło się
spotkanie w sprawie wspólnej inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia Samorządów
Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” .
W spotkaniu udział wzięło 18 przedstawicieli samorządów południowo – zachodniej
wielkopolski a także dodatkowo niektórzy przedstawiciele wyrazili wolę utworzenia
stowarzyszenia na piśmie. Stowarzyszenie reprezentować będzie zrzeszone w nim
gminy, powiaty i województwa w działaniach mających na celu m.in. podejmowanie
kroków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w związku
ewentualna budową kopalni węgla brunatnego i elektrowni na naszym terenie,
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ochrony rzek, jezior, naturalnych cieków wodnych i ujęć wody w regionie,
podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, propagowanie
energii odnawialnych i popularyzowanie wiedzy na powyższe tematy w
społeczeństwie.
Przedstawicielem Gminy Poniec w stowarzyszeniu jest Burmistrz Ponieca.
Uchwała nr XXXVI/279/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Poniec.
Realizując zadania określone w ustawie o ochronie zwierząt powyższy program
zapewnia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, zmniejszenie
populacji zwierząt przez ich sterylizację albo kastrację lub usypianie ślepych miotów,
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie, odławianie
bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca
zwierzętom gospodarskim oraz całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. Ponadto Gmina zajmuje się
edukacją społeczeństwa i promocją adopcji zwierząt ze schroniska dla zwierząt.
Zgodnie z uchwałą Gmina Poniec posiada umowę z Międzygminnym Schroniskiem
dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz umowę z lekarzem weterynarii z
gabinetu „AMICUS” w Rydzynie.
Uchwała nr XXXVI/280/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W dniu 30 maja 2018 r. Prokurator Rejonowy w Gostyniu wystąpił do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały
Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Poniecu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa w szczególności przepisów art. 42 ustawy z
dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z
2017 poz. 1523) i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP poprzez bezzasadne zaniechanie
opublikowania tej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego w wojewódzkim
dzienniku urzędowym, co spowodowało, że nie wiąże ona adresatów utworzonych w
niej norm prawnych i nie wywołuje skutku prawnego.
Z uwagi na wniesioną skargę zaproponowano uchylenie Uchwały Nr VI/44/2011
Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu oraz
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szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Mając na uwadze powyższe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z
którym przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, zaszła konieczność
opracowania i uchwalenia przez Radę Miejską w Poniecu nowej uchwały dotyczącej
Zespołu Interdyscyplinarnego, która będzie miała charakter prawa miejscowego,
wobec czego musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i na jej podstawie w dniu 27 lipca 2018 roku powołany został Zespół
Interdyscyplinarny w Gminie Poniec, który realizuje zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uchwała nr XXXVI/281/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby
bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Projekt tej uchwały przygotowany został zgodnie z wytycznymi wynikającymi z
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającego nieważności
uchwały nr XXXIV/270/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i jest realizowana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Poniecu przy kierowaniu osób bezdomnych do schroniska i ustalaniu
odpłatności za ich pobyt w tych placówkach.
Uchwała nr XXXVI/282/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem
sprzedaży, z wyszczególnieniem rodzaju zezwolenia (A,B lub C) oraz określenie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych – 47; z wyszczególnieniem maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 17 , poza
miejsce sprzedaży – 30.
W/w liczba maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełni
zabezpiecza potrzeby przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Poniec.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego 12 lipca 2018 roku.
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Uchwała nr XXXVI/283/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność gminy Poniec.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy z wyceny
nieruchomości. Nieruchomość na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ponieca została
wykazana do sprzedaży w formie bezprzetargowej, informacja o tej sprzedaży
opublikowana w prasie lokalnej po czym nastąpiło podpisanie protokołu uzgodnień i
aktu notarialnego.
Uchwała nr XXXVI/284/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
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.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy z wyceny
nieruchomości. Nieruchomość na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ponieca została
wykazana do zbycia w formie zamiany z osobą fizyczną, informacja o zbyciu w
formie zamiany opublikowana została w prasie lokalnej po czym nastąpiło podpisanie
protokołu uzgodnień i aktu notarialnego.
Uchwała nr XXXVI/285/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INEA S.A.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
Uchwała nr XXXVI/286/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
Uchwała nr XXXVI/287/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się odszkodowania za
nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Starostwa
Powiatowego w Gostyniu po czym nastąpiło wydanie decyzji Starosty Gostyńskiego
na podstawie, którego wypłacono odszkodowanie.
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Uchwała nr XXXVI/288/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu w Gminie Poniec.
Na podstawie podjętej uchwały wypłacona została dotacja celowa na rzecz
Ponieckiego Klubu Sportowego PIAST Poniec z przeznaczeniem na wypłatę
stypendiów, nagród pieniężnych oraz rzeczowych dla zawodników i kadry szkolącej
stowarzyszenia.
Uchwała nr XXXVI/289/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Poniec.
Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej w obrębie miasta Poniec, terenów sportu w obrębach wsi: Waszkowo,
Drzewce, Rokosowo oraz Grodzisko, terenów zabudowy przemysłowej w obrębie wsi
Janiszewo i w obrębie wsi Śmiłowo, będących rozszerzeniem istniejących już w
pobliżu obszarów infrastruktury techniczno-produkcyjnej.
Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec
określone i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Poniec” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/247/2013 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013r. w tym część tekstowa i rysunkowa, nie
zmieniają się. Uchwała została przyjęta i zmiany zostały prowadzone w życie.
Uchwała nr XXXVI/290/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. D. U z 2017r. poz.2222), zgodnie z
którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala
dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Dotychczas obowiązujące stawki zostały ustalone w roku 2008, w związku z tym
zaszła konieczność aby opłaty te zostały zmienione. Zasadniczą zmianą wysokości
stawek jest podwyższenie opłat stawek dziennych za zajęcie pasa na cele niezwiązane
z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Mając też na uwadze
prowadzone inwestycje w zakresie zapewnienia mieszkańcom możliwości jak
najpowszechniejszego dostępu do Internetu szerokopasmowego, zastosowano
jednolitą stawkę za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i weszła w życie.
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Uchwała nr XXXVII/291/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską ("Stawy
Dzięczyńskie") - Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o 18 000 zł. Stosownie do
zmian w limitach wydatków na poszczególne lata zmniejszono limit zobowiązań oraz
łączne nakłady. (W ramach tego przedsięwzięcia złożono w 2018 r., wniosek o
dofinansowanie - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.);
2) Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Poniecu na realizację projektu Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - Zwiększono limit wydatków na 2020 rok o
600.000 zł. Stosownie do zmian w limitach wydatków na poszczególne lata
zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady.(W ramach tego przedsięwzięcia
Gminne Centrum Kultury w Poniecu otrzymało dofinansowanie z programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów
kwalifikowanych tejże inwestycji).
3) Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu. - W związku z podziałem zadania pn.
Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu na dwie części, usunięto zadanie z załącznika 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2022. Zadanie
zostanie zakończone w 2018 roku jako zadanie jednoroczne.
Uchwała nr XXXVII/292/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Poniec po
oszacowaniu potrzeb zmniejszono sie wydatków ogółem :
Szkoła Podstawowa w Poniecu kwota 87.000,Szkoła Podstawowa w Żytowiecku kwota 28.500,Przedszkole Samorządowe w Poniecu kwota 169.794,Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej kwota 61.000,Ponadto zwiększono wydatki na dotacje celowe dla przedszkoli z gmin sąsiednich, do
których uczęszczają dzieci z terenu gminy Poniec kwota 35.000,- zł. a także
wydatków w kwocie 4.060,- z tytułu dowozu cznia niepełnosprawnego do szkoły.
Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wlkp. Zmniejszono plan wydatków
w rozdz. 85153 o kwotę 7,97 zł.w GZOS Poniec, o kwotę 643,50 w SP Żytowiecko i
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kwotę 158,40 w SP Poniec w związku z rozliczeniem dotacji na bezpłatny dostęp do
podręczników.
W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 85219 zwiększono
plan wydatków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.675,- zł.. Ponadto w
związku z urealnieniem planu i potrzeb zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę
83.311,77 w tym :
- dodatki mieszkaniowe kwota 10.000,- utrzymanie osób w DPS kwota 50.000,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń kwota 592,77
- dożywianie uczniów kwota 22.719,- zł a zwiększa się plan o kwotę 11.900,- na
utrzymanie OPS.
Uchwała nr XXXVII/293/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla spółek
wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała ta określa zasady udzielania ze środków budżetu gminy dotacji celowych, na
rzecz spółek wodnych, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na
dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposób ich
rozliczania. Została zmieniona uchwałą nr XXXIX/303/2018 Rady Miejskiej w
Poniecu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Uchwała nr XXXVII/294/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 159 położonej w Zawadzie, obręb Waszkowo stanowiącej własność
Gminy Poniec.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy z wyceny
nieruchomości. Nieruchomość na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ponieca została
wykazana do sprzedaży w przetargowej, następnie ogłoszono przetarg nieograniczony
na dzień 10 maja 2019 r. po czym nastąpiło wyłonienie nabywcy oraz podpisanie
protokołu.
Uchwała nr XXXVII/295/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu wynikała z konieczności
dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań
wynikających z przepisów prawa. Dokonanie zmian związane było również z
koniecznością uporządkowania prawnego zapisów statutu.
Celem zmian w statucie było odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości
i czytelności statutu Ośrodka zrezygnowano z wprowadzania do niego zmian na rzecz
opracowania i uchwalenia jego całości.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest realizowana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Poniecu.
Uchwała nr XXXVII/296/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec zadania w zakresie transportu i opieki
uczniów niepełnosprawnych z Gminy Pakosław do Zespołu Szkół Specjalnych w
Górznie.
Na podstawie powyższej uchwały zostało podpisane Porozumienie nr 1/2018 z dnia
01.10.2018 r. pomiędzy gminą Poniec , a gminą Pakosław. Porozumienie zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8713
dnia 8 listopada 2018 r. Strony porozumienia ustaliły, że rozliczenie dowozu ucznia
niepełnosprawnego będzie liczone na podstawie dni pobytu ucznia w szkole oraz
stawki dziennej wynoszącej 70 zł. Powyższe rozwiązanie pozwoliło, aby Gmina
Poniec zaoszczędziła na kosztach dowozów do Górzna, ponieważ trasa przejazdu
Poniec –Zespół Szkół Specjalnych Górzno finansowana przebiega częściowo przez
Gminę Pakosław i częściowo przez Gminę Poniec.
Uchwała nr XXXVII/297/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
W związku z występującymi problemami z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
podjęto decyzję o przekazaniu gminom Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi kat V i VI w zakresie ich zimowego utrzymania.
przedkładam projekt uchwały, umożliwiający przejęcie przez Gminę Poniec tego
zadania. Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym
w Gostyniu a Gminą Poniec, zimowe utrzymanie dróg powiatowych kat V i VI
przejmie gmina. Lata poprzednie pokazały, że formuła ta się sprawdza i wpływa na
lepszą koordynację działań w odniesieniu do całej sieci dróg na terenie gminy.
Uchwała nr XXXVII/298/2018 z dnia 25 września 2018 r.
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.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) Rada Gminy zobowiązana
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jest do dokonania analizy
projektów regulaminów dostarczania wody i
odprowadzania ścieków opracowanych i przedłożonych przez przedsiębiorstwa
wodociągowo–kanalizacyjne działające
na
terenie
Gminy, przygotowania
ostatecznego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –właściwemu
Dyrektorowi
Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 2 miesięcy od przedłożenia
projektów przez przedsiębiorstwa. Czyniąc zadość przedmiotowemu obowiązkowi,
Rada Gminy niniejszym przedkłada Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stosowny projekt regulaminu.
Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu 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 została zrealizowana.
Uchwała nr XXXIX/299/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032:
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących

712 342,03 zł

Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących

712 342,03 zł

712 342,03 zł

712 342,03 zł

Deficyt (plan) po zmianach

-897 744,89 zł

Uchwała nr XXXIX/300/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji
celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
kwota 310.743,- zł. oraz na realizację świadczeń rodzinnych kwota 332.224,- zł
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Uchwała nr XXXIX/301/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w
drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że roczne
stawki nie mogą być wyższe od określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.
W uchwale stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone, za wyjątkiem stawek
od budowli, budynków mieszkalnych, budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji. Pozostałe stawki kwotowe zostały obniżone od 0,01 zł do 3,36
zł podstawy opodatkowania.
Stawki wynikające z niniejszej uchwały zostały zastosowane do wymiaru podatków w
2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego dnia 6 listopada 2018 r., poz. 8664.
Uchwała nr XXXIX/302/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie statutu Gminy Poniec.
W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Art. 15 tej
ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe
stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której
niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom
jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich
aktów prawa miejscowego, niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych
ustaw. Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne
gminy jest jej statut.
Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą to:
1) głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań
radnychw BIP i na stronie internetowej gminy,
2) wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat,
3) utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
4) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,
5) wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,
6) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Burmistrz ma
obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni,
7) obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie
gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,
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8) obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji
organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów
wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.
Uchwała nr XXXIX/303/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków
budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposobu jej rozliczania.
Uchwała ta wniosła poprawkę do uchwały nr XXXVII/293/2018 Rady Miejskiej w
Poniecu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze
środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W nowej uchwale w §2 wprowadzono
zmianę stawki i kwoty dotacji. Uzupełniono również §6 o pkt. 2. mówiący o
umieszczaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec informacji o
przekazanej dotacji. Udzielona dotacja celowa może wynosić 50% kosztów realizacji
zadania, jednak nie więcej niż 41 000 zł.
W roku 2018 na terenie Gminy Poniec funkcjonowały dwie spółki wodne: Gminna
Spółka Wodna „Poniec” oraz Spółka Drenarska Wsi Bogdanki. Podmioty te objęto
dofinansowaniem w wysokości 1900zł dla Spółki Drenarskiej Wsi Bogdanki zgodnie z
umową z 9 kwietnia 2018 r. oraz 40996 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
„Poniec” zgodnie z umową z 26 marca 2018r.
Uchwała nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu.
Uchwała dotyczy Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu.
Uchwała została zrealizowana.
Uchwała nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady na pierwszej sesji dokonuje się
wyboru Przewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Poniecu wybrany został Pan Jerzy Kusz.
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Uchwała nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Poniecu.
Uchwała dotyczy Regulaminu wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Poniecu. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Poniecu.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji rady na pierwszej sesji dokonuje się
wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania na
Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu wybrani zostali: Pan Dariusz
Kieliś oraz Pani Aneta Wrotyńska.
Uchwała nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała dotyczy powołania Komisji Rewizyjnej.
Na członków Komisji wybrani zostali:
1.
Łucja Markowska - Przewodnicząca
2.
Paulina Zielińska – Zastępca Przewodniczącego
3.
Barbara Mendyka - Członek
4.
Ryszard Sikorski - Członek
5.
Zdzisław Zdęga - Członek
Uchwała nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała dotyczy powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Na członków Komisji wybrani zostali:
1.
Tadeusz Twardy – Przewodniczący
2.
Barbara Mendyka – Zastępca Przewodniczącego
3.
Krzysztof Matecki - Członek
4.
Ryszard Sikorski - Członek
5.
Zdzisław Zdęga - Członek
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Uchwała nr I/7/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Poniecu.
Uchwała dotyczy powołania Komisji stałych rady.
Na członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej , Budżetu i Rolnictwa wybrani zostali:
1.
Stanisław Machowski - Przewodniczący
2.
Marcin Stróżyński - Zastępca Przewodniczącego
3.
Dariusz Kieliś - Członek
4.
Jerzy Kusz - Członek
5.
Mariusz Nowak - Członek
Na członków Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Obywatelskich wybrani zostali:
1.
Piotr Jańczak - Przewodniczący
2.
Ewa Kończak - Zastępca Przewodniczącego
3.
Krzysztof Matecki - Członek
4.
Aneta Wrotyńska - Członek
5.
Paulina Zielińska - Członek
Uchwała nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach bieżących
wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nie jesteśmy sami –
kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z
Gminy Poniec”. Zadanie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
podstawie Uchwały Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19
lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów
zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę
merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do
dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30004/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi
społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania
przypada na lata 2018-2020. Dla tego przedsięwzięcia określono limity wydatków
oraz łączne nakłady i limit zobowiązań.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Dotacja celowa dla Gminnego
Centrum Kultury na realizację projektu -Budowa świetlicy wiejskiej w Sarbinowie.
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Zaktualizowano limit wydatków w 2018 i 2020 r. Stosownie do aktualizacji zmieniono
limit zobowiązań.
Uchwała nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
W dochodach bieżących wprowadzono dochody w kwocie 240.165,30 zł na
przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia
osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” na podstawie Uchwały
Nr 5630/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w
sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane
oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz
negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 dla Działania 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty
konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020.
Program ma na celu realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i usług
asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania, stworzenie centrum wsparcia
opiekunów faktycznych, zakup sprzętu medycznego, utworzenie mieszkania
wspomaganego jako pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia a także utworzenie
Klubu Seniora. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie gminy Poniec. Jest to zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2018-2020 w
ogólnej kwocie dofinansowania 948.960,80 zł.
Zadanie pn. „Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Poniec” nie wymaga zaangażowania
finansowego ze strony Gminy Poniec. Wydatki na realizację zadania zostaną w 100%
sfinansowane ze środków zewnętrznych. Źródłem finansowania zadania będą dotacja
ze środków unijnych oraz dotacja z budżetu państwa.
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono plan dotacji
celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na :
- realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 100.000,- zł.
- realizację zadań wspieranie rodziny o kwotę 93.000,- zł. celem dostosowania
poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
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Uchwała nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
o pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2018 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Przepisy art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać
pomocy finansowej i rzeczowej. Zgodnie z art. 220 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy
podstawą udzielenia pomocy jest umowa, która określi szczegółowe warunki
udzielanej pomocy rzeczowej.
W budżecie zostały zaplanowane środki pieniężne na utrzymanie i remonty dróg
powiatowych, a także wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych
znajdujących się na terenie gminy Poniec w wysokości 376.385,91 z tego dotacja
otrzymana z powiatu wyniosła 41.600,- zł., a kwota 334.785,91 zł. ma pochodzić ze
środków własnych gminy Poniec.
Uchwała nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w
drodze uchwały określa wysokość podatku od środków transportowych z tym, że
roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć
rocznych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów.
W uchwale stawki środków transportowych zostały obniżone.
Stawki wynikające z niniejszej uchwały zostały zastosowane do wymiaru podatku od
środków transportowych w 2019 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego dnia 10 grudnia 2018 r., poz. 9783.
Uchwała nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z kwietnia 2003 r.,
nakłada na organy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Nakłada również obowiązek tworzenia rocznego
programu współpracy, który to zawiera cele współpracy oraz zadania jakie gmina
będzie finansować w danym roku.
W związku z powyższym w dniu 27 października 2017 roku został podjęty program
dotyczący współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Zostały w nim określone zasady współpracy, cele oraz pula środków przeznaczona na
ten cel.
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W celu realizacji przyjętego programu Burmistrz wydał zarządzenie w dniu 16 lutego
2018 r. dotyczące podziału środków finansowych, a następnie w dniu 19 lutego
zarządzeniem Burmistrza Ponieca Nr 278/2018 ogłoszono otwarty konkurs na
realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.
Po dokonaniu sprawdzenia nadesłanych ofert Burmistrz Ponieca podpisał umowy z
organizacjami pozarządowymi.
Uchwała nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec na rok 2019.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii jest realizacją zadań mających na celu profilaktykę
przeciw uzależnieniom, popularyzację wiedzy na temat jej skutecznych strategii,
wspierania przedsięwzięć których głównym zadaniem jest zmiana obyczajów w
zakresie ich spożycia oraz odziaływania na osoby nadużywające alkohol i udzielania
pomocy ich rodzinom. W programie zostały ujęte aspekty promocji zdrowia
psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka
problemów alkoholowych) oraz szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym
oraz ich rodzinom, profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza
dzieci i młodzieży, a także zagrożenia życia publicznego. Program należy do zadań
własnych gminy i jest finansowany z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Oznacza, to że środki pochodzące z tych opłat są ściśle
związane z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne
zadanie niż te związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
Uchwała nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
Uchwała nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
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Uchwała nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA
Operator Sp. z o.o.
Na podstawie podjętej uchwały wykonano operat szacunkowy ustalający jednorazowe
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, podpisano protokół
uzgodnień, a następnie akt notarialny.
Uchwała nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy
Poniec.
Uchwała w trakcie realizacji – sprawa na etapie uzgodnień prawnych z właścicielem
nieruchomości.
Uchwała nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy
Poniec.
Uchwała w trakcie realizacji – sprawa na etapie uzgodnień prawnych z właścicielem
nieruchomości.
Uchwała nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność gminy Poniec.
Uchwała w trakcie realizacji – sprawa na etapie sporządzenia operatu szacunkowego z
wyceny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży
Uchwała nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność gminy Poniec.
Uchwała w trakcie realizacji – sprawa na etapie sporządzenia operatu szacunkowego z
wyceny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży
Uchwała nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości.
Uchwała w trakcie realizacji – wykonany został operat szacunkowy z wyceny
nieruchomości, obecnie trwają negocjacje i ustalenia prawne co do zakupu
nieruchomości.
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Uchwała nr II/22/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Żytowiecko od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Na podstawie podjętej uchwały wysłano wniosek o nieodpłatne przekazanie działki
położonej w Żytowiecku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy
Poniec- sprawa w trakcie realizacji.
Uchwała nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2017 z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poniec na lata 2018-2032.
W uchwale dodano przedsięwzięcie Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w rejonie
strefy inwestycyjnej na terenie Ponieca. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia
Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze stanicą harcerską ("Stawy
Dzięczyńskie"). Gmina Poniec nie otrzymała dofinansowania na realizację tego
zadania, w związku z powyższym przedsięwzięcie nie będzie realizowane.
Uchwała nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok
2018.
Uchwała wprowadza zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Do
najważniejszych należą:
Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne:
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie strefy inwestycyjnej kwota 360.000,zł.- zadanie to zostało zapisane w WPF na lata 2018-2019 r.
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan
wydatków na realizację świadczeń wychowawczych 500+ kwota 201.191,- zł .
Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji
celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na :
- realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 201.191,- zł.
Uchwała nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032.
Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do
zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta
stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz
możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla
samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki

78

samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami
publicznymi.
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec jest projekt
uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy
Poniec za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz
wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb
sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2018 roku
wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Poniec na dzień
przygotowania projektu.
Uchwała realizowana jest w roku 2019.
Uchwała nr III/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019.
Uchwałą tą przyjęto budżet gminy Poniec na 2019 r. Uchwała realizowana jest w roku
2019.
Uchwała nr III/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2019.
Ustawa o finansach publicznych daje możliwość udzielania pomocy rzeczowej lub
finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. W związku z powyższym
uznając wydatki gminy Piaski w zakresie dofinansowania prac remontowo –
konserwatorskich mających na celu dalsze ratowanie bezcennego obiektu
zabytkowego, jakim jest uznany za Pomnik Historii barokowy zespół bazyliki i
klasztoru na Świętej Górze za celowe i dotyczące w pewnej mierze wszystkich
mieszkańców naszego regionu uchwalenie pomocy jest w pełni uzasadnione. Uchwała
realizowana jest w roku 2019.
Uchwała nr III/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec.
Na podstawie podjętej uchwały w okresie od stycznia do marca użytkownikom
wieczystym posiadającym grunty pod budownictwo mieszkaniowe jedno i
wielorodzinne została udzielona bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
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Uchwała nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
Uchwałą z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten
przewiduje udzielanie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z treścią uchwały Rady Ministrów gmina może udzielać wsparcia w
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, tylko w przypadku
uchwalenia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium
dochodowe do tego poziomu, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. W
związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze
wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150 % kryterium
dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a
także umożliwi osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym,
niepełnym, osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym zabezpieczenie
potrzeb żywieniowych.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu od
dnia jej wejścia w życie, tj. od 1 stycznia 2019 roku.
Uchwała nr III/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten
przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium
dochodowe. Stosownie do treści ust. 4 przywołanego artykułu ustawy, rada gminy
określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z
treścią uchwały Rady Ministrów warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z
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programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy do wysokości 150 %
kryterium, jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.
4 ustawy zwalniającej osoby i rodziny od zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu od
dnia jej wejścia w życie, tj. od 1 stycznia 2019 roku.
Uchwała nr III/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu w Gminie Poniec” na lata 2019-2023.Przyjęty przez Radę
Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego
posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Pomoc taką otrzymają także osoby
samotne, starsze oraz niepełnosprawne. Pomoc udzielana będzie w postaci ciepłego
posiłku, zakupu żywności lub pomocy rzeczowej w postaci produktów
żywnościowych.
Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w
poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez
wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania
rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego
programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Na podstawie art. 110 ust. 10 ww. ustawy, Rada biorąc pod uwagę potrzeby
w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy
pomocy społecznej.
W związku z powyższym przyjęty został ww. program i jest on realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu od dnia jej wejścia w życie, tj. od 1 stycznia
2019 roku.
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Uchwała nr III/32/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia
burmistrza. Ustalenie wynagrodzenia następuje w drodze uchwały.
Składniki wynagrodzenia burmistrza zostały określone w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja
2018 r. uchwała realizowana jest na bieżąco.
Uchwała nr III/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w
obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.
Uchwała po podjęciu została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, co nastąpiło w dniu 8 stycznia 2019r. i weszła w
życie. Wprowadzono w związku z tym zmiany, które obowiązują w przedmiotowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
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