
 

 

Protokół XXIII/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

10 listopada 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.30 

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XXIII 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 Barbara Cebulska), 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 XXII Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXIII/187/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

- XXIII/188/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016  

- XXIII/189/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/130/16 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 24 maja w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych 

w miejscowości Raczyce”  

- XXIII/190/16 w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych 

i szkoleniu pożarniczym 

- XXIII/191/16 w sprawie opłaty targowej 

- XXIII/192/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych  

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1457,187-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1461,188-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1463,189-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1465,190-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1467,191-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1469,192-pdf.pdf


 

 

- XXIII/193/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2017 rok  

- XXIII/194/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2017 rok 

- XXIII/195/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu 

- XXIII/196/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu 

- XXIII/197/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Odolanów 

porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

 

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXII 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: 

- zostały zakupione tablice interaktywne, ale bez głośników i bez laptopów, także na ten 

moment tablice te są nieaktywne; kiedy zostanie zakupiona dalsza część, żeby tablice były już 

gotowe? 

- pytanie odnośnie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych - dlaczego nie odbył się 

w tym roku program pływania dla klas trzecich? 

- pytanie odnośnie informacji Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - czy na 

naradzie, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie zmiany 

ustawy oświatowej były przekazane jakieś konkretne informacje?  

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1471,193-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1472,193-p-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1473,194-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1475,195-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1477,196-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1479,197-pdf.pdf


 

 

Radny Marek Bolach: 

- podziękowanie za wykonanie łącznika w miejscowości Gliśnica między ulicą Nową 

a Ostrowską; 

- wcześniej złożony został wniosek przez mieszkańca, aby na tym łączniku zamontować 

lustro. Mieszkańcy proszą o zamontowanie na tym samym znaku drugiego lustra, aby 

poprawić widoczność z lewej i prawej strony; 

- prośba o zamontowanie lampy na tym łączniku na istniejącym słupie;  

- mieszkańcy Kaczor proszą o zamontowanie lustra przy skręcie w ulicę gdzie Pan Sitek ma 

firmę, żeby poprawić widoczność nadjeżdżających pojazdów od miejscowości Baby; 

Radny Jan Jacyno: 

- jak najszybciej wyciąć gałęzie przy drodze dojazdowej do pól - potrzebny wysięgnik; 

Radny Marian Dolata: 

- wyciąć krzaki przy drodze przed Baryczą, od Tarchał Wlk. w kierunku Odolanowa, po 

prawej stronie. 

Radna Dorota Katarzyna Bzik:  

- podziękowanie za montaż tablicy interaktywnej; 

- podziękowanie za drogę z Bab do Gorzyc Małych; 

- odwodnienie drogi na odcinku od p. Skowronka do p. Janosia, sytuacja jest krytyczna; czy 

jest szansa na wykonanie tego zadania w przyszłym roku? 

Radny Janusz Szustkiewicz: 

- podziękowanie za chodnik w Hucie od drogi powiatowej do mostu, 

- uwaga odnośnie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych - pomyłka w tabeli gdzie 

jest informacja o zatrudnieniu w szkołach: w Zespole Szkół wykazano 13 etatów 

a w Zasadniczej Szkole Zawodowej 72. Powinno być raczej odwrotnie.; 

- był do mnie dzisiaj telefon z Urzędu ale nie mogłem odebrać. Oddzwoniłem, ale sekretarka 

nie wiedziała, kto dzwonił. Prośba, aby urzędnicy w takiej sytuacji informowali sekretarkę, że 

chcieli się skontaktować z daną osobą. 

Radna Anna Kądziela: 

- na ul. Wiejskiej jest stara lampa, czy można ją wymienić? 

Radny Jarosław Cierpka: 

- pytanie odnośnie informacji Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym - co 

wynikło ze spotkania dotyczącego oświetlenia ledowego; w Garkach jest kilkanaście lamp, 

które nie działają tak jak należy. Czy można je wymienić na ledowe?  



 

 

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. Radni: Dorota Katarzyna Bzik, 

Andrzej Martewicz oraz Marian Dolata wstrzymali się od głosu w odniesieniu do uchwały 

nr XXIII/194/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 

rok. 

 

Uchwałę nr XXIII/187/16 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. 

Uchwałę nr XXIII/188/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 

14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXIII/189/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/130/16 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 24 maja w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu gromadzenia odpadów 

problemowych w miejscowości Raczyce” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji. 

 

Głos zabrał Burmistrz Marian Janicki. Przypomniał, że na początku kadencji strażacy 

otrzymywali ekwiwalenty w wysokości 6 zł za udział w akcji ratowniczej oraz 3 zł za udział 

w szkoleniu pożarniczym. Zgodnie z oczekiwaniami Strażaków ekwiwalenty te wzrosły do 

kwot odpowiednio 10 i 6 zł. Teraz proponuje się podwyżkę do kwot 12 i 7 zł. Burmistrz 

wyraził opinię, że podwyżki te są uzasadnione. 

Następnie Burmistrz odniósł się do uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Opłata 

targowa będzie obniżona o 20%. Stawki od środków transportu są obniżane w trzech 

pozycjach. Podwyższamy średnią cenę skupu żyta w stosunku do roku poprzedniego o 4,65%, 

ale obniżamy o 16% tą stawkę w odniesieniu do maksymalnej stawki, jaką dopuszcza 

Ministerstwo Finansów. Jest to chyba najniższa stawka w całym Powiecie Ostrowskim. 

Stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podwyższamy 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1473,194-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1457,187-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1461,188-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1463,189-pdf.pdf


 

 

o 4%, a od budynków 3%, natomiast od budynków mieszkalnych 4%. Obniżamy podatek od 

budowli służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych z 2% do 1,75%.  

Burmistrz przypomniał, że w latach 2015 i 2016 nie podwyższano podatków i w roku 2018 

również nie planuje się podwyżek. Z podwyżki w roku 2017 będzie rocznie o 450 tys. więcej 

w budżecie.  

Burmistrz poprosił Radnych o zaakceptowanie przedstawionych projektów uchwał w sprawie 

podatków i opłat lokalnych. 

 

Uchwałę nr XXIII/190/16 w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach 

ratowniczych i szkoleniu pożarniczym odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  Uchwała została 

przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXIII/191/16 w sprawie opłaty targowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXIII/192/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  Uchwała została przyjęta 

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

Uchwałę nr XXIII/193/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2017 rok  odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została 

przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XXIII/194/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2017 rok odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  Uchwała została przyjęta 

11 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji. Trzech Radnych wstrzymało się od 

głosu (Dorota Katarzyna Bzik, Andrzej Martewicz, Marian Dolata). 

Uchwałę nr XXIII/195/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

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

Uchwałę nr XXIII/196/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

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

Uchwałę nr XXIII/197/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto 

Odolanów porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 

14 radnych obecnych na sesji. 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,1465,190-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1467,191-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1469,192-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1471,193-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1472,193-p-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1473,194-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1475,195-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1477,196-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,1479,197-pdf.pdf


 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje, jak poniżej: 

- umawialiśmy się na zakup tablic interaktywnych i tablice zostały zakupione. Poza tym 

w każdej szkole są laptopy, które można wykorzystać. Chciałem też poinformować, że 

zaakceptowany został złożony przez nasz wniosek na wyposażenie placówek oświatowych 

Gminy i Miasta Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny, gdzie przewiduje się zakup 

komputerów; 

- program pływania nie odbył się, gdyż Ministerstwo Sportu nie miało na ten cel 

wystarczającej wysokości środków;  

- na naradzie nie dowiedzieliśmy się żadnych konkretnych informacji, wszystko jeszcze się 

zmienia. Ustawa ma być uchwalona w listopadzie, więc wtedy będziemy wiedzieć, co robić. 

Mogę oświadczyć, że w naszej Gminie nie będzie zwolnień nauczycieli i nikt nie musi się 

tego obawiać. Możliwe, że będą przesunięcia do innej placówki, ale zwolnień w związku 

z reformą nie będzie. To gwarantuję całemu środowisku nauczycielskiemu; 

- lustro na łączniku dołożymy; 

- w kwestii oświetlenia - chcemy w następnym roku zakupić około 100 lamp, część ledowych 

i część sodowych. Na nowych odcinkach będą instalowane lampy ledowe, a tam, gdzie 

będziemy wymieniać lampy, będą instalowane lampy sodowe. Sądzę, że w tej kadencji 

wymienimy wszystkie uszkodzone i stare lampy; 

- lustro na Kaczorach ustawimy; 

- gałęzie sukcesywnie obcinamy, porządkujemy; wszystkiego od razu nie zrobimy, gdyż 

zaniedbania są tu wieloletnie; 

- odwodnienie w Gorzycach Małych - zainteresuję się tematem, zobaczę jakie są możliwości 

realizacji; 

- przekażemy pracownikom Urzędu, żeby informowali sekretarkę o niezrealizowanych 

połączeniach telefonicznych,  

- przepraszam za pomyłkę w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

Radny Marek Bolach podziękował Zakładowi Usług Komunalnych za wykonanie łącznika 

w miejscowości Gliśnica między ulicą Nową a Ostrowską.  

Pan Jan Grzona, właściciel Radia Odolanów, prosił o zainteresowanie się sprawą wraku 

samochodu, który stoi przy targowisku i stwarza zagrożenie. 



 

 

Burmistrz odpowiedział, że spróbuje wyjaśnić tą sprawę.  

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pismo od Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27 października br., w którym zawarte 

zostały wyniki analizy oświadczeń majątkowych przekazanych przez Wojewodę 

Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gminy i Miasta 

Odolanów.  

Naczelnik wskazał niezgodności w oświadczeniach 10 osób, tj.: 

- 5 radnych,  

- 1 osoby zarządzającej gminną osobą prawną,  

- 1 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oraz  

- 3 kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

Osoby wskazane w piśmie zostały poinformowane o uwagach Naczelnika Urzędu 

Skarbowego. Przewodniczący poprosił radnych o złożenie wyjaśnień. 

Burmistrz podkreślił, że jest to bardzo ważna sprawa. Niezłożenie oświadczenia 

w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może skutkować utratą 

mandatu radnego.  

Przewodniczący Rady zaprosił do uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta 

Niepodległości. Prosił o zebranie się radnych o godz. 8.45 przy Urzędzie, aby razem 

w orszaku wejść do kościoła. Przypomniał, że po mszy św. odbędzie się uroczyste wręczenie 

medali "Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej" Zespołowi Śpiewaczemu "Uciechowianie" 

i Panu Stanisławowi Golińskiemu. Przewodniczący zaprosił również na III Bieg Uliczny 

z okazji Dnia Niepodległości. Poprosił o wywieszenie flag.  

W imieniu Dyrektora Szkoły Muzycznej Janusza Lizureja Przewodniczący Rady zaprosił 

radnych i gości do zwiedzenia wyremontowanych pomieszczeń Szkoły. 

Głos zabrał Dyrektor Lizurej. Podziękował Burmistrzowi, Radzie, Panu Dominikowi 

Sobczakowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że Szkoła muzyczna 

otrzymała nowe instrumenty. Bez wsparcia z budżetu Gminy, nie byłoby to możliwe. 

Instrumenty zakupiono za kwotę 92 tys. zł, przy czym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł, a 42 tys. zł wydatkowano 

z budżetu GiM Odolanów. 



 

 

Dyrektor podziękował również Radzie, Burmistrzowi i Panu Grzegorzowi Finke za 

wyremontowane pomieszczenia i zaprosił wszystkich do zwiedzenia tych pomieszczeń, 

a także do obejrzenia nowych instrumentów.  

 

8. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję Rady 

(godz. 16.40). 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

    Marta Kosnowicz                                   Jan Prokop 


