
 

 

Protokół XVIII/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

14 czerwca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.00 

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XVIII sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów dokonał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Powitał radnych i zaproszonych gości. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi, że Rada może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały (nieobecni Radni: Dorota Katarzyna Bzik, Jarosław Cierpka, Jan Jacyno) – listy 

obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

Część I: 

– XVIII/139/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

– XVIII/140/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu 

– XVIII/141/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

– XVIII/142/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– XVIII/143/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

– XVIII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach 

pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów 



 

 

– XVIII/145/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016 

PRZERWA 

Podjęcie uchwał: 

Część II: 

– XVIII/146/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 

– XVIII/147/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

 

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnemu Markowi Bolachowi. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Uwag nie 

zgłoszono, protokół został więc zaakceptowany jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Mariola Lepka: 

– wykoszenie grobli na os. Wojska Polskiego; 

– podcięcie tui w Parku 600-lecia, od strony ul. Poniatowskiego i ul. Kaliskiej. Zrobione jest 

tam koło z tui, w którym wieczorami przesiaduje młodzież i spożywa alkohol. Jest tam głośno 

i niebezpiecznie. Gdyby podciąć drzewka od dołu na wysokość 1 m, wówczas przejście obok 

tego koła byłoby bezpieczniejsze;  

Radny Marek Bolach: 

– postawić znak drogowy informujący o wjeździe na teren zabudowany przy wjeździe do 

Gliśnicy od miejscowości Kaczor; 

– wyrównać drogi polne w m. Gliśnica; 



 

 

Radny Jan Prokop: 

– wyrównać wjazd na parking za Domem Kultury; 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący Rady poprosił o wyrażenie opinii o projektach uchwał.  

Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Samorządowych Pani Anna Kądziela, 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Grzegorz Fleischer oraz 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Pan Janusz Szustkiewicz wyrazili 

w imieniu Komisji pozytywne opinie o projektach uchwał. 

Uchwałę nr XVIII/139/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 

12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/140/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu odczytał 

Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 

12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/141/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczytał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/142/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/143/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 

12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych 

w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów 

odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 

12 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVIII/145/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 



 

 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 

2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016 odczytał Przewodniczący 

Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 12 radnych obecnych na 

sesji.  

Uchwałę nr XVIII/146/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok odczytał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 12 radnych obecnych na sesji.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę - 3 minuty (godz. 15.23).  

 

Po wznowieniu obrad, rozpoczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za rok 2015. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2015. Głos zabrał Burmistrz Marian Janicki: 

Dokonujemy oceny realizacji zadań za rok 2015. W całości byliśmy odpowiedzialni 

za realizację tego budżetu, chociaż za jego przygotowanie odpowiadały jeszcze władze 

poprzedniej kadencji. Ustaliliśmy, że Urząd będzie funkcjonował zdecydowanie inaczej, niż 

w poprzedniej kadencji. Będziemy bardzo życzliwi i otwarci dla naszych mieszkańców. 

W roku 2015 przyjąłem 1 041 interesantów. Wspieraliśmy Centrum Integracji Społecznej 

i Spółdzielnie socjalne. Przekazaliśmy dotację na bieżącą działalność Centrum w wysokości 

144 tys. zł. Dzisiaj CIS nadal ma ogromne problemy, ale urosły one w poprzedniej kadencji. 

Wówczas dofinansowanie dla Centrum było na poziomie 50 zł na 1 uczestnika. Dzisiaj 

wynosi 350 zł, a w roku 2015 wynosiło 300 zł. Obiecaliśmy, że będziemy zatrudniać 

w ramach prac interwencyjnych, staży, prac społecznie - użytecznych. Staży odbyło się 20, 

robót interwencyjnych 17, a prac społecznie - użytecznych 15, co jeszcze raz potwierdza, że 

byliśmy bardo otwarci na ludzi, którzy mają problemy. 

Byliśmy życzliwi dla organizacji działających na naszym terenie. Wspomagaliśmy m.in. 

działalność Gminnej Spółki Wodnej. Tworzyliśmy mechanizmy zachęcające do zgłaszania 

różnego typu projektów przez stowarzyszenia. 

Na początku kadencji rozmawiałem z radnymi i sołtysami o tym, co jest do zrealizowania 

w każdej miejscowości i stopniowo te zadania są realizowane. Prawie w 100% zrealizowane 



 

 

zostaną zadania zawarte w moim programie wyborczym. Nie uda sie jedynie z budową 

basenu.  

Czasem okazuje się, że to, co obiecałem w swoim programie wyborczym nie jest priorytetem 

dla mieszkańców danej miejscowości. Dokonujemy wtedy korekt, ale wiadomo, że wówczas 

środki na to co było planowane, będą zmniejszane. Ale dostosowujemy się do woli 

mieszkańców.  

Mieliśmy wszyscy świadomość, że sytuacja finansowa Gminy jest trudna. Że obecna i kolejne 

kadencje będą bardzo trudne. W roku 2014 dochody wyniosły 47 mln zł, a w roku 2015 

wyniosły 55,5 mln zł, czyli o ponad 7% więcej. Deficyt w roku 2014 wyniósł ponad 5 mln zł, 

a w roku 2016 tylko 1,6 mln zł.  

Uczciwie mówię, że rolowaliśmy obligacje. Dług Gminy zwiększył się o 3 mln zł. Zrobiliśmy 

to świadomie, Państwo wiedzą, bo głosowali za tym, bo chcieliśmy realizować inwestycje. Na 

początku mówiliśmy, że przez całą kadencję zadłużenie wzrośnie nie więcej niż o około 

5 mln zł. Poprzednicy zwiększyli zadłużenie o około 18 mln. zł. 

Realizując program wyborczy, obniżyliśmy podatki dla rolników. Przez 3 lata podatki nie 

były podwyższane. Ustaliliśmy stałą cenę ścieków dla mieszkańców. Urząd dopłaca do 

ścieków. Wspieramy poprawę warunków życia mieszkańców. Koncentrujemy się na budowie 

dróg, chodników, oświetlenia.  

Wprowadzamy oszczędności. W roku 2014 na promocję wydatkowano 193 tys. zł, a w roku 

2015 tylko 35 tys. zł.  

Wydatki majątkowe w roku 2015 wyniosły prawie 10 mln. zł. Przykładowo w Gorzycach 

Małych wykonano: modernizację Szkoły Podstawowej, przebudowę łącznika drogi 

powiatowej z drogą wojewódzką, przebudowę drogi do Radziwiłłowa, budowę infrastruktury 

turystyczno - rekreacyjnej przy sali wiejskiej - grill, modernizację sali w zakresie ogrzewania 

gazowego, czyli dużo więcej, niż obiecywał program wyborczy.  

W Odolanowie wykonano m.in.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej, budowę kolektora 

do przepompowni ścieków, wymianę dachu Ratusza, projekt modernizacji kościoła 

poewangelickiego, budowę oświetlenia ul. Parkowej i Piaskowej, remont ubikacji miejskich, 

przebudowę ul. Kurochowskiej i Zacisze, budowę chodników przy ul. Zborowieckiej, Wiosny 

Ludów, 1-go Maja, odwodnienie ul. Nadbarycznej, budowę szatni na stadionie 

w Odolanowie.  

Jesteśmy zadowoleni z działalności naszych jednostek. Przykładem jest realizacja programu 

500+, która przebiegła bardzo sprawnie.  



 

 

Pozytywnie układa się współpraca z instytucjami spoza Gminy. Bardzo dobrze 

współpracujemy ze Starostą i Wicestarostą Ostrowskim. Dziękuję Radnym Powiatu 

Ostrowskiego za tworzenie pozytywnego klimatu wokół naszej Gminy. Zadania wykonane na 

drogach powiatowych to m.in.: przebudowa drogi Wierzbno - Nabyszyce i Raczyce - 

Uciechów, budowa chodnika z odwodnieniem w Babach i Świecy. 

Odolanów stał się miastem czystym. Na bieżąco wykaszane są pobocza i rowy. Ale jeszcze 

dużo jest do zrobienia. Zaległości są bardzo duże.  

Kończąc, chciałbym podziękować za współpracę i proszę o udzielenie mi absolutorium za 

2015 rok.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Wyraził zadowolenie z realizacji programu 

wyborczego Burmistrza. Podkreślił, że wspólnym zadaniem Rady i Burmistrza jest realizacja 

inwestycji i zadań na rzecz społeczeństwa.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 wraz 

z informacją o stanie mienia było omówione i rozpatrzone na wspólnym posiedzeniu komisji 

Rady w dniu 13 czerwca br. Porosił o wyrażenie opinii na temat sprawozdania i informacji 

o stanie mienia. Radni jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną. 

Następnie Radni wyrazili pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za rok 2015, które 

również zostało omówione i rozpatrzone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.  

Skarbnik GiM odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Dolata odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów za 2015 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza za rok 2015, a następnie 

odczytał treść uchwały nr XVIII/147/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Odolanów. Uchwała została przyjęta 12 głosami "za" na stan 12 radnych 

obecnych na sesji.  

Burmistrz podziękował Radnym za udzielenie absolutorium. Powiedział, że pozytywna opinia 

wykonania budżetu za poprzedni rok to zasługa wszystkich współpracowników. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Burmistrz odpowiedział na interpelacje następująco: 

- teren grobli zostanie wykoszony; 



 

 

- tuje nie będą podcinane; Komendant Policji zobowiązał się do wysyłania patroli w ten rejon; 

- ustawiony będzie znak przy wjeździe do Gliśnicy; 

 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Radna Gabriela Zawada w imieniu swoim i Sołtysa Uciechowa Pana Franciszka Plewy 

podziękowała za przeprowadzone prace na ul. Bocznej i Kościelnej w Uciechowie. 

Komendant Policji Mirosław Józefiak podziękował pracownikom Urzędu za pomoc 

w organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pod hasłem "Zryw wolnych serc". 

Szczególne podziękowania skierował do Zastępcy Burmistrza Krystyny Wiertelak.  

Redaktor Naczelny gazety "Dzwonek Odolanowski" Piotr Młoczyński zaprosił wszystkich do 

oglądania meczu piłki nożnej Polska - Niemcy w arenie kibica. 

 

8. Dyskusja. 

Brak. 

 

9. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady 

(godz. 16.20). 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

    Marta Kosnowicz                                   Jan Prokop 


