
 

 

Protokół XVI/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

31 marca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 14.00 

Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XVI 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: Radna Dorota Katarzyna Bzik i Radny 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 Barbarze Cebulskiej.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

– XVI/118/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Odolanów 

– XVI/119/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Odolanów w obrębie Raczyce i Gliśnica 

– XVI/120/16 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 5327P w miejscowości Tarchały 

Wielkie 

– XVI/121/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów” 

– XVI/122/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia  3 grudnia 2015r. 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 

– XVI/123/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu 

Odolanów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania 

tych ulg 

– XVI/124/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu  

– XVI/125/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/111/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki 

– XVI/126/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych 

w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów 

– XVI/127/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy i Miasta. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji. 

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

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że pytania do sprawozdania Burmistrza w okresie 

międzysesyjnym Radni mogą zadawać w pkt. 7 Zapytania i wolne wnioski. Sprawozdanie 

to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radny Marian Dolata: 

– kiedy planuje się rozpoczęcie wyrównywania dróg dojazdowych do pól; 

– podziękował za wycięcie krzewów; 

Radny Jan Prokop: 

– wyrwa na ul. Kaliskiej przy kratce ściekowej; 

– od ul. Zborowieckiej w kierunku ul. Łąkowej zniszczony chodnik;  



 

 

– przekazał podziękowania od mieszkańców Śródmieścia na ręce Proboszcza i Burmistrza za 

wykonanie przejścia między placem Urzędu i Kościoła; 

Radna Maria Skrzypińska: 

– zalegająca w czasie opadów woda przy kratce ściekowej przed posesją Państwa 

Strzeleckich na ul. Kaliskiej; 

Radna Mariola Lepka: 

– powtórne wyrównanie ulic Kilińskiego, Sułkowskiego i Traugutta; teren był wyrównywany 

kilkakrotnie, ale tylko środkiem, wskutek czego powstały spady w kierunku posesji, 

co powoduje zalewanie tych terenów; tworzą się kałuże, droga jest nieprzejezdna, utrudnione 

jest poruszanie się pieszych; prośba o wywiezienie drogi tłuczniem; 

– dokończenie 5 metrów drogi na ul. Kilińskiego oraz naprawa kostki brukowej przy drugim 

mostku; 

– ponowne wyczyszczenie rowów; 

Radny Adam Grochowski: 

– zalegające śmieci na działce przy ul. Przemysłowej; 

Radny Marek Bolach: 

– załatanie dziur i poboczy na odcinku drogi od skrzyżowania ulic w Kaczorach do końca 

ul. Odolanowskiej w Gliśnicy; 

– udrożnienie kratki deszczowej przy skrzyżowaniu ul. Krotoszyńskiej i 1–go Maja; 

Radny Jarosław Cierpka: 

– ustawienie znaku pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg gminnych przy posesji 

P. Dymały; sprawa była zgłaszana już trzy razy i do tej pory nie została załatwiona; 

– podziękował za uporządkowanie cmentarzy poewangelickich i zawnioskował i ich 

ogrodzenie; 

Radny Grzegorz Fleischer: 

– naprawa przepustu przy drodze 1962 na Zborowcu. 

5. Podjęcie uchwał: 

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. 

Przed podjęciem uchwał głos zabrał Burmistrz Marian Janicki oraz Proboszcz Parafii 

św. Marcina Ks. Prałat Dariusz Smolnik. 



 

 

Burmistrz poinformował, że nie ma wątpliwości co do planowanego remontu Kościoła 

św. Marcina. Uważa, że współfinansowanie tego zadania jest obowiązkiem samorządu, 

ponieważ dotyczy to obiektu zabytkowego. Burmistrz powiedział, że zawsze życzliwie patrzy 

na wszelkie podejmowane inicjatywy i chętnie je wspiera. Docelowo zamierza przeznaczyć 

na remont dachu kościoła 300 tys. zł.  Samorząd odolanowski udziela pomocy m.in. 

w budowie dróg przedsiębiorcom, Powiatowi, Województwu. Również dofinansowuje 

działalność klubów sportowych. Uzasadniona jest pomoc w remoncie kościoła, który służy 

mieszkańcom Gminy i Miasta Odolanów. Planuje się również udzielić pomocy finansowej 

Komendzie Policji w Odolanowie na remont Komisariatu w roku 2017.  

Burmistrz podziękował Proboszczowi za umożliwienie wykonania przejścia pomiędzy 

parkingiem Urzędu, a placem Kościoła.  

Burmistrz podkreślił, że konsekwentnie realizuje program wyborczy. Dzisiaj Rada 

podejmować będzie uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla nowych 

inwestycji. Każdy nowy inwestor oraz ten, który rozbuduje swoją firmę, będzie mógł 

skorzystać z ulg podatkowych w zakresie wybudowanej nowej powierzchni. Nowi inwestorzy 

to nowe miejsca pracy i dobrobyt.  

Burmistrz powiedział również, że zamierza pomagać przedsiębiorstwom, które mają 

przejściowe kłopoty. Dlatego stwarza mechanizmy, dzięki którym będzie mógł umarzać 

należności czy też rozkładać płatności na raty. Pomaga również mieszkańcom, którzy 

pozostają bez pracy, zatrudniając ich w ramach prac interwencyjnych. 

Następnie głos zabrał Ks. Prałat Dariusz Smolnik. Powiedział, że podejmowana dzisiaj 

uchwała da w przyszłości możliwość dofinansowania remontów obiektów zabytkowych na 

terenie Gminy Odolanów. Kościół św. Marcina wymaga gruntownego remontu, co 

potwierdziły ekspertyzy techniczne. Opracowana została dokumentacja projektowa. 

Uzyskano zgodę konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę. Remont został już 

rozpoczęty. Ks. Prałat podziękował Radzie Gminy i Miasta Odolanów za przychylność 

względem tej inwestycji. Powiedział również, że powołana została Rada Ekonomiczna tego 

zadania, która na bieżąco jest informowana o wszystkich sprawach dotyczących remontu 

dachu kościoła. Wyraził przekonanie, że odnowiony kościół będzie wspaniałą wizytówką 

Miasta.  

Następnie Radni podjęli uchwały. 

Uchwałę Nr XVI/118/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków i znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący 



 

 

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

sesji.  

Uchwałę Nr XVI/119/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów 

w obrębie Raczyce i Gliśnica odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została 

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

Uchwałę Nr XVI/120/16 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 5327P w miejscowości Tarchały Wielkie 

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

13 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/121/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów” 

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

13 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/122/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 3 grudnia 2015r. 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 13 głosami "za" na stan 13 radnych obecnych 

na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/123/16 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania 

organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg odczytała Skarbnik Beata Gościniak. 

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

Uchwałę Nr XVI/124/16 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu odczytał 

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

13 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/125/16 zmieniającą uchwałę Nr XV/111/16 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości 



 

 

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

na stan 13 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/126/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych 

w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

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

13 radnych obecnych na sesji.  

Uchwałę Nr XVI/127/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" na stan 

13 radnych obecnych na sesji.  

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Burmistrz odpowiedział na interpelacje w sposób następujący: 

– prace związane z wyrównywaniem dróg dojazdowych do pól zostaną w najbliższym czasie 

rozpoczęte; 

– wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Zborowieckiej do 

ul. Łąkowej; 

– rowy na Osiedlu Wojska Polskiego zostaną wyczyszczone; 

– wyrównane zostaną ulice Kilińskiego, Sułkowskiego i Traugutta, 

– dokończona zostanie droga na ul. Kilińskiego,  

– wyczyszczona zostanie kratka ściekowa przy skrzyżowaniu ulic Krotoszyńskiej i 1–go 

Maja; 

– znak pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg gminnych w Garkach zostanie 

ustawiony; 

– Gmina nie jest właścicielem cmentarzy poewangelickich, dlatego nie ma możliwości na 

ogrodzenie terenu tych cmentarzy; 

– zostało skierowane pismo do właściciela posesji przy ul. Przemysłowej, z prośbą 

o uporządkowanie działki; do tej pory jednak teren ten nie został posprzątany. 

Burmistrz poinformował, że tradycyjnie odpowiedzi na wszystkie interpelacje zostaną 

również udzielone pisemnie. 

7. Zapytania i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono zapytań i wolnych wniosków. 

8. Dyskusja. 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Dyskusji 

na inne tematy nie podjęto. 



 

 

9. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady 

(godz. 15.20). 

 

 

  Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

Marta Kosnowicz      Jan Prokop 


