
 

 

Protokół XXIV/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

24 listopada 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.00 

Urząd GiM Odolanów, ul. Rynek 11 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XXIV 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 14 radnych (nieobecna radna Dorota Katarzyna Bzik), 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. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynął w dniu sesji projekt uchwały 

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. Ponieważ kolejna sesja odbędzie się 

najprawdopodobniej 30 grudnia, poprosił Radnych o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

projektu tej uchwały do porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz 

z proponowaną zmianą. Porządek ten przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał: 

- XXIV/198/16 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji 

projektu pn.: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług 

publicznych w Wielkopolsce”  

- XXIV/199/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

- XXIV/200/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1495,198-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1497,199-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1501,200-pdf.pdf


 

 

- XXIV/201/16 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. 

4. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy i Miasta. 

 

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnemu Jarosławowi Cierpce. 

 

3. Omówienie, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał. 

Projekt uchwały nr XXIV/198/16 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie 

realizacji projektu pn.: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług 

publicznych w Wielkopolsce” omówił Informatyk Urzędu GiM Odolanów Pan Adam Budzik. 

Poinformował, że uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie 

projektu polegającego na rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli, czyli e-usług. 

Liderem jest tutaj Gmina Kępno, a Odolanów jest partnerem. W projekcie bierze udział 

17 gmin z 5 powiatów. Sprzęt, który ma trafić do Odolanowa, wraz z oprogramowaniem, 

wyceniono na około 275 tyś., z czego wkład Unii Europejskiej to 85%.  

 

Uchwałę nr XXIV/198/16 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji 

projektu pn.: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych 

w Wielkopolsce” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.  

 

Głos zabrała Pani Skarbnik Beata Gościniak. Poinformowała, że przyjęcie poprzedniej 

uchwały powoduje, że należy zabezpieczyć środki w budżecie i w wieloletniej prognozie 

finansowej. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zmiany w tych dokumentach. 

Ponadto dostosowano wielkości budżetowe do bieżących potrzeb. Do przesłanego Radnym 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu, rozdano Radnym autopoprawki. 

 

Uchwałę nr XXIV/199/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 

14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.  

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1503,201-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1495,198-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1495,198-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1497,199-pdf.pdf


 

 

Uchwałę nr XXIV/200/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, 

wraz z autopoprawkami, odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 

14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.  

 

Uchwałę nr XXIV/201/16 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 14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na 

sesji.  

 

4. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy i Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja, na której uchwalony zostanie budżet, odbędzie 

się pod koniec roku, najprawdopodobniej 30 grudnia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady 

(godz. 15.25). 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

    Marta Kosnowicz                                   Jan Prokop 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1501,200-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1503,201-pdf.pdf

