
 

 

Protokół XXII/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

21 października 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.15 

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XXII 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 13 radnych (nieobecni radni: Andrzej Martewicz, Jan Jacyno), co stanowi, że 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały – 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 XXI Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

– XXII/178/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

– XXII/179/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

– XXII/180/16 zmieniającą uchwałę nr XIV/106/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu  

– XXII/181/16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2017 

– XXII/182/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi 

Odolanowskiej” 



 

 

– XXII/183/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi 

Odolanowskiej” 

– XXII/184/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych 

– XXII/185/16 w sprawie zmiany nazwy i statutu Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie  

– XXII/186/16 w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich oraz sali 

osiedlowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

 

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXI 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 Maria Skrzypińska: 

- studzienka od wody sali osiedlowej na Górce znajduje się na ul. Kaliskiej na wjeździe do 

dawnej Energetyki. Tam jest również licznik do wody. Odczytywanie stanu licznika stanowi 

ogromne utrudnienie. Trzeba podnosić pokrywę i wchodzić do środka. Czy można przenieść 

ten licznik do budynku sali lub gdzieś w pobliżu? 

Radny Marek Bolach: 

- wyciąć gałęzie i konary na drodze polnej w Gliśnicy w kierunku Raczyc; 

- ponowienie interpelacji dot. braku odpływu wody do kratki na skrzyżowaniu ulic 

Krotoszyńskiej i 1-go Maja w Odolanowie; 

Radny Jarosław Cierpka: 

- zastanowić się nad połączeniem w przyszłości między ul. Wiosny Ludów a ul. Dworcową 

w postaci mostu przejazdowego dla samochodów o tonażu do 8 t. Rozwiązanie takie 

ułatwiłoby komunikację, odciążyłoby centrum miasta. Rozwiązanie to byłoby pożądane 



 

 

również ze względów strategicznych, gdyż Odolanów ma tylko jedną przeprawę mostową 

przez rzekę Barycz; 

Radna Anna Kądziela: 

- zlikwidować zaniżenia na ścieżce rowerowej z Odolanowa do Raczyc, koło posesji 

p. Janoszka i p. Pacuły, gdzie w czasie opadów zatrzymuje się woda, są kałuże;  

 

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 XXII/178/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/179/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 

13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/180/16 zmieniającą uchwałę nr XIV/106/15 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/181/16 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta 

Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2017 odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 13 głosami 

"za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/182/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi 

Odolanowskiej” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/183/16 w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi 

Odolanowskiej” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 



 

 

Uchwałę nr XXII/184/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych 

odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 

13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/185/16 w sprawie zmiany nazwy i statutu Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady Jan 

Prokop. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXII/186/16 w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich oraz sali 

osiedlowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych na sesji. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje, jak poniżej: 

- zorientujemy się, jakie są możliwości przeniesienia licznika wody, 

- gałęzie i konary na drodze polnej w Gliśnicy w kierunku Raczyc zostaną obcięte; 

- sprawdzimy i udrożnimy kratkę ściekową na skrzyżowaniu ulic Krotoszyńskiej i 1-go Maja 

w Odolanowie, 

- zorientujemy się, czy naprawy ścieżki rowerowej z Odolanowa do Raczyc powinna dokonać 

Gmina czy Powiat. Wystosujemy pismo do zarządcy drogi bądź dokonany naprawy we 

własnym zakresie. 

 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

Brak. 

  

8. Dyskusja. 

Przewodniczący Rady zaprosił do udziału w zbliżających się uroczystościach: 

- 3 listopada w Odolanowskim Domu Kultury - z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, 

- 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

- 13 listopada - III Bieg Uliczny z okazji Dnia Niepodległości. 



 

 

9. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXII sesję Rady 

(godz. 15.35). 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

    Marta Kosnowicz                                   Jan Prokop 


