
 

 

Protokół XIX/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

11 lipca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.00 

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XIX 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 11 radnych, co stanowi, że Rada może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały (nieobecni Radni: Barbara Cebulska, Maria Skrzypińska, Mariola Lepka, Jan 

Jacyno) – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę nr XIX/154/16 w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w miejscowości Raczyce. Porządek został przyjęty jednogłośnie 

i przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

– XIX/148/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

– XIX/149/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

– XIX/150/16 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gminy i Miasta 

Odolanów  

– XIX/151/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piszczygłowy w Odolanowie   

– XIX/152/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności  



 

 

– XIX/153/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

– XIX/154/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Raczyce. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy i Miasta. 

 

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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. 

Radny Jan Szustkiewicz: 

– emeryci proszą o rozwiązanie problemu związanego z wysokimi schodami do Biblioteki 

Miejskiej, które stanowią dla nich utrudnienie w dostępie do Biblioteki;  

Radny Jan Prokop: 

– wyrównać zjazd z ul. Kaliskiej na ul. Zborowiecką; w miejscu tym są dziury pozostałe po 

przeprowadzonych pracach związanych z naprawą kolektora sanitarnego; 

– ustawić przystanek "na żądanie" na ul. Kaliskiej między Górką a Rynkiem, w okolicach 

skrzyżowania z ul. Nadbaryczną; 

– wyciąć dwie uschnięte jarzębiny naprzeciwko posesji przy ul. Zborowieckiej 2; 

Radny Jarosław Cierpka: 

– dokonać nasadzeń zieleni wokół pomnika poległych w pierwszym dniu II wojny światowej 

w Garkach; 

 

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 XIX/148/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 

11 głosami "za" na stan 11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/149/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 11 głosami "za" na stan 

11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/150/16 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gminy 

i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

11 głosami "za" na stan 11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/151/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piszczygłowy w Odolanowie odczytał 

Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 11 głosami "za" na stan 

11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/152/16 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności odczytał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Uchwała została przyjęta 11 głosami "za" na stan 11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/153/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 

2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości odczytał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Uchwała została przyjęta 11 głosami "za" na stan 11 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XIX/154/16 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Raczyce odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 11 głosami 

"za" na stan 11 radnych obecnych na sesji. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Burmistrz odpowiedział na interpelacje następująco: 

- w chwili obecnej nie ma możliwości zmiany lokalizacji Biblioteki Publicznej GiM 

Odolanów. Rozumiemy, że starsi ludzie mają problem z dostaniem się do tego budynku, ze 

względu na wysokie schody. Jedynym ułatwieniem dla tej grupy mieszkańców, jakie możemy 

teraz zaproponować, to umożliwienie zamawiania książek i czasopism przez telefon oraz 

dostarczanie ich do domów naszych czytelników;  

- skierujemy pismo do Wykonawcy robót na ul. Kaliskiej z prośbą o wyrównanie zjazdu; 



 

 

- skierujemy pismo do zarządcy drogi z wnioskiem o usunięcie drzew; 

- skierujemy pismo do zarządcy drogi w sprawie przystanku na żądanie; 

- zagospodarujemy teren wokół pomnika w Garkach. 

 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Brak.  

 

8. Dyskusja. 

Brak.  

 

9. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady 

(godz. 15.25). 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

    Marta Kosnowicz                                   Jan Prokop 


