
 Protokół nr VII/2019 
z   Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej  29 maja  2019 roku w godz. 1400 -  1615 w sali 

Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 

____________________________________________________________________ 

 

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

w Poniecu. Powitał radnych,  przybyłych gości oraz: 

   

 Burmistrza Ponieca      Jacka Widyńskiego 

 Pracowników  organu  wykonawczego 

 Dyrektorów i kierowników  zakładów pracy 

 Sołtysów 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

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

14 radnych,  co stanowi  kworum  pozwalające na  podejmowanie decyzji.  

Nieobecny był radny Marcin Stróżyński. 

 

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

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

VII Sesji Rady Miejskiej. 

 

W związku z brakiem uwag Rada Miejska przyjęła następujący porządek obrad VII Sesji Rady 

Miejskiej: 

 

1. Otwarcie, 

2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu                     

z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 

sesji, 

3. Interpelacje i zapytania radnych, 

4. Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności jednostek i zakładów budżetowych 

gminy Poniec, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2018 

z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poniec na lata 2019-2032,          

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Poniec na rok 2019, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych 

Gminy Poniec - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s                            

w Drzewcach i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu, 



 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu             

z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie 

miejscowości Poniec, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ponieca 

dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa 

mieszkaniowego na terenie Gminy Poniec, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  pracujących z grupami obejmującymi dzieci                  

6-letnie i dzieci młodsze, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych  przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Poniec, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/211/2017 Rady Miejskiej                    

w Poniecu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej byłymi budynkami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 176/2 stanowiącej własność Gminy Poniec, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

rzecz INEA S.A, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

16. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej, 

17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

18. Wolne wnioski i zapytania, 

19.  Zakończenie. 
 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

             

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

z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Informacja została przyjęta bez uwag. Stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.  

 



 3 

Radny Mariusz Nowak skierował interpelację do Starosty Powiatu Gostyńskiego w sprawie 

bieżącej naprawy nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość 

Dzięczyna. 

 

Radna Łucja Markowska skierowała wniosek do Starostwa Powiatowego w Gostyniu                      

w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej w Łęce Wielkiej – Bielawy. 

  

Pkt 4. Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności jednostek i zakładów budżetowych 

gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika ZGKiM w Poniecu o przedstawienie 
informacji na temat funkcjonowania zakładu. 
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Powałowski przedstawił 
informacje na temat funkcjonowania zakładu. 
(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za wnikliwe i szczegółowe udzielenie 
informacji. Następnie zwrócił się z prośbą do Kierownika GZWiK o przedstawienie informacji 
na temat funkcjonowania zakładu.  
 
Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawił informacje na temat 
funkcjonowania zakładu.  
 (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował za przedstawione informacje oraz dokonał 
otwarcia dyskusji w temacie bezpieczeństwa. 
 

Radni przyjęli obie informację bez uwag – temat był szczegółowo omawiany na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
 

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                           

nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie.  

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła  projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag.  
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego zastępcę 

Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska  przedstawiła  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr VII/61/2019 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 

2019-2032.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Poniec na rok 2019. 
 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2019.  

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. 

 

Radny Dariusz Kieliś poruszył temat nowej nawierzchni bitumicznej rynku oraz remontu 

szatni na Stadionie Miejskim w Poniecu. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swego zastępcę Pana 

Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła 

uchwałę nr VII/62/2019 

w sprawie  zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych 

Gminy Poniec - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s  w Drzewcach              

i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Zastępcę Burmistrza Ponieca o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały wraz                            

z uzasadnieniem. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji w której radni nie zgłosili uwag.  

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/63/2019 

w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Poniec - Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s  w Drzewcach i Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu             

z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Minicka przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.   

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę               

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                              

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 
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uchwałę nr VII/64/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 

2015 roku w sprawie opłaty targowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz ogłosił 15 min. przerwy. 

 

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie 

miejscowości Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy Marcina Pazdaja                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś przedstawił  projekt  uchwały                              

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/65/2019 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ponieca 

dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa 

mieszkaniowego na terenie Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/66/2019 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ponieca dotyczących wdrożenia 

procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie 

Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  pracujących z grupami obejmującymi dzieci                  

6-letnie i dzieci młodsze. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika GZOS Katarzynę Wróblewską                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik GZOS Katarzyna Wróblewska przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła  projekt  uchwały                     

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/67/2019 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                                 

z wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  

Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika GZOS Katarzynę Wróblewską                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik GZOS Katarzyna Wróblewska przedstawiła projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś przedstawił  projekt  uchwały                      

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/68/2019 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                          

w publicznych  przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/211/2017 Rady Miejskiej                    

w Poniecu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

byłymi budynkami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 176/2 stanowiącej własność Gminy Poniec. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 
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Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła  projekt  uchwały                      

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/69/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/211/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 września 

2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami Szkoły 

Podstawowej w Sarbinowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 176/2 stanowiącej 

własność Gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz INEA S.A. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Dariusz Kieliś przedstawił  projekt  uchwały                      

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/70/2019 

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
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Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Kierownika OPS Hannę Konieczną                             

o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 

Kierownik OPS w poniecu Hanna Konieczna przedstawiła projekt uchwały wraz                             

z uzasadnieniem. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym  projektem 

uchwały.  W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. 

 

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę                 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska przedstawiła  projekt  uchwały                      

w przedmiotowej sprawie. 

         

Rada Miejska w obecności 14 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr VII/71/2019 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt  16.  Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej. 

     

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z  paragrafem 38  

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

Miejskiej. Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z VI Sesji 

Rady Miejskiej.  

 

Pkt  17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

                

Brak 

 

Pkt  18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radni zwrócili się do obecnego na sesji Radnego powiatu gostyńskiego Macieja Malczyka. 

 

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił uwagę na zły stan drogi Czarkowo – Oporowo.  

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił o udzielenie informacji na temat dofinansowania 

budowy drogi w Dzięczynie. 
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Radny Powiatu Gostyńskiego Maciej Malczyk udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że zły stan 

dróg kilkakrotnie jest na bieżąco zgłaszany Starostwa, na chwilę obecną nie jest znana 

sytuacja dofinansowania budowy drogi w Dzięczynie.  

 

Pkt 19. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz  w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował 

radnym i gościom za uczestnictwo w VII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1615 dokonał 

zamknięcia obrad Sesji.   

   

 
Protokółował                                                                            Przewodniczący  Rady 
Jakub Naskrętski                                                                                Jerzy  Kusz 
 
 
 


