
 

 

Protokół XIV/15 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

30 grudnia 2015 r., rozpoczęcie o godz. 15.00 

sala konferencyjna Centrum Integracji Społecznej 

ul. Bartosza 14, Odolanów 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XIV 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 (nieobecny 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.  

Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja Burmistrza GiM Odolanów o działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał: 

– XIV/103/15 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 

– XIV/104/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

– XIV/105/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

– XIV/106/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

– XIV/107/15 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

– XIV/108/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 



 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

8. Akceptacja sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2015. 

9. Akceptacja planów pracy Komisji Rady na rok 2016. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Dyskusja. 

12. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy i Miasta. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji. 

Uwag do protokołu z XIII sesji nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Maria Skrzypińska: 

– podziękowała za wymianę kratek na studzienkach na ul. Kaliskiej 

– poprosiła o to, by świeciła przynajmniej 1 lampa na dworcu kolejowym w Odolanowie. 

Są tam trzy lampy, które świecą krótką chwilę przed przyjazdem pociągu. Gdy pociąg 

odjeżdża, lampy gasną.  

Radny Marek Bolach: 

– podziękował za wyremontowanie łazienek w sali wiejskiej i za montaż nowego pieca 

w kuchni oraz za usunięcie krzewów z poboczy ul. Ostrowskiej. 

5. Informacja Burmistrza GiM Odolanów o działalności w okresie międzysesyjnym. 

Burmistrz poinformował o następujących spotkaniach: 

– spotkanie w sprawie wykupu gruntów 

– udział w sesji Rady Powiatu Ostrowskiego  

– udział w uroczystości 40-lecia Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim 

– spotkanie opłatkowe w Raczycach zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką  

– udział w uroczystości „Mikołaj na Rynku”  

– spotkanie w Domu Życia Poczętego w Odolanowie z siostrą Rafaelą 

– udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Zespole Szkół 

w Odolanowie  

– udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Odolanowie 

– spotkanie z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Odolanowie   

– spotkanie z projektantami w sprawie ścieżki rowerowej 

– spotkanie z właścicielką Winnicy w Cieszycach Panią Anną Zuber 

– spotkanie w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 



 

 

– posiedzenie Związku Zlewni Gmin Górnej Baryczy 

– udział w spotkaniu podsumowującym działalność „Odolanovii”  

– spotkanie opłatkowe w Gorzycach Małych z mieszkańcami i Radą Sołecką 

– udział w opłatkowym spotkaniu strażackim w Uciechowie 

– udział w II Forum Samorządowców w Przygodzicach 

– spotkanie z prezesem MZK w Ostrowie Wielkopolskim 

– spotkanie z komendantem Komisariatu Policji w Odolanowie i przekazanie alkomatu 

– spotkanie z przedstawicielem Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej  

– spotkanie wigilijne Koła Emerytów i Rencistów w Odolanowie 

– spotkanie w sprawie kanalizacji 

– spotkanie z prof. Tadeuszem Gaworzewskim 

– spotkanie z prezesem Pupil Foods  

– spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu GiM w Odolanowie 

– udział  w Walnym Zebraniu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa 

Wielkopolskiego 

– udział  Jasełkach w Zespole Szkół w Odolanowie 

– spotkanie w opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowane przez OSP 

w Gliśnicy  

– spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia w CIS, Spółdzielni Socjalnej 

– udział w uroczystości 20-lecia rozbudowy Szkoły w Uciechowie 

– podpisanie aktów notarialnych w Urzędzie 

– spotkanie z redakcją „Dzwonka Odolanowskiego” 

– spotkanie w sprawie rozbudowy instalacji gazowej  z Odolanowa w kierunku Huty 

– spotkanie z Proboszczem parafii Św. Marcina w Odolanowie  

– udział w XIX Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Rudzie Sułowskiej 

– udział w konferencji podsumowującej X edycję Dni Karpia w Dolinie Baryczy w Rudzie 

Sułowskiej 

– spotkanie z Kierownictwem WZDW w Poznaniu w sprawie budowy ścieżki rowerowej 

z Odolanowa do Gorzyc Małych. 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz przyjąłem 33 Interesantów. Spotkał się z radnymi, 

sołtysami, dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy, przedsiębiorcami. 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.  



 

 

7. Podjęcie uchwał: 

Przed podjęciem uchwał głos zabrał Burmistrz Marian Janicki.  

Otrzymaliśmy dotację na projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej…" w kwocie blisko 

3 mln zł. Możemy być dumni z tego, co udało nam się zrealizować. 

Projekt budżetu na rok 2016 zakłada zwiększenie zadłużenia, natomiast od roku 2017 

planujemy stopniowe zmniejszanie zadłużenia Gminy. Planowany deficyt roku 2016 to tylko 

1 289 222 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu 

obligacji  wraz z odsetkami wyniesie 3 522 923 zł. W bieżącej kadencji zadłużenie wzrośnie 

nie więcej niż około 4 mln zł. W minionej kadencji, zadłużenie w jednym tylko roku wzrosło 

o 5 200 000 zł. Budżet roku 2016 jest proinwestycyjny. Przewiduje się na inwestycje kwotę 

6 877 106 zł.  

Po raz drugi nie podwyższyliśmy żadnych podatków. Podatek rolny ze względu na suszę 

obniżyliśmy o 12%.  

Nadal będziemy realizować politykę prospołeczną. Każdy obywatel może śmiało przyjść do 

Urzędu ze swoimi problemami. Pracownicy są życzliwie nastawieni. Pomagamy poprzez 

zatrudnianie na prace interwencyjne, dzięki czemu na bieżąco porządkujemy nasze tereny. 

Pomagamy Gminnej Spółce Wodnej, Centrum Integracji Społecznej. 

Dzisiaj podejmowana będzie uchwała o inicjatywie lokalnej. Chcemy zachęcić mieszkańców 

do podejmowania działań w zakresie realizacji zadań publicznych.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił i 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. 

Treść uchwały XIV/103/15 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 

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

14 Radnych obecnych na sesji. 

Treść uchwały XIV/104/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

14 Radnych obecnych na sesji. 

Podjęcie uchwały XIV/105/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016: 

 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem odczytała Skarbnik 

 Beata Gościniak. 



 

 

 2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 

 2016 odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Opinia stanowi załącznik nr 3 

 do niniejszego protokołu. 

 3. Zgodnie z procedurą dotyczącą podejmowania uchwały budżetowej Burmistrz 

 poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.  

 4. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetowej przedstawiła Skarbnik 

 Beata Gościniak. 

 5. 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 projekcie uchwały budżetowej 

 na rok 2016. 

 6. Odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami. 

 Uchwała XIV/105/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 została przyjęta 

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

 

Treść uchwały XIV/106/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 14 głosami 

"za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji. 

Treść uchwały XIV/107/15 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej odczytał 

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

14 Radnych obecnych na sesji. 

Treść uchwały XIV/108/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania odczytał 

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

14 Radnych obecnych na sesji. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiedział na interpelację Radnej Marii Skrzypińskiej. 

Poinformował, że zainteresuje się tą sprawą. W zarządzie Gminy jest jednak tylko budynek 



 

 

i najbliższe otoczenie. Jeśli zarządca peronu nie wyrazi zgody na stałe oświetlenie peronów, 

to może Gmina założy oświetlenie na budynku.  

8. Akceptacja sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2015. 

Sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji w roku 2015 zostały zaakceptowane 

jednogłośnie. Sprawozdania stanowią załączniki nr 4–7 do niniejszego protokołu. 

9. Akceptacja planów pracy Komisji Rady na rok 2016. 

Plany pracy Komisji na rok 2016 zostały przyjęte jednogłośnie. Plany pracy stanowią 

załączniki nr 8–11 do niniejszego protokołu. 

10. Zapytania i wolne wnioski.  

Radna Gabriela Zawada podziękowała w imieniu mieszkańców ul. Polnej za położenie 

dywanika asfaltowego. 

11. Dyskusja. 

Przewodniczący Rady złożył w imieniu swoim, Radnych, Burmistrzów i pracowników 

Urzędu życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej. 

12. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV sesję Rady 

(godz. 16.05). 

 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady 

Marta Kosnowicz      Jan Prokop 


