
 

 

Protokół XVII/16 

z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

24 maja 2016 r., rozpoczęcie o godz. 14.00 

Centrum Integracji Społecznej, ul. Bartosza 14, Odolanów 

 

1. Otwarcie sesji. 

Otwarcia XVII 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 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 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 XVI Sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XVII/128/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

- XVII/129/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 

- XVII/130/16 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" 

- XVII/131/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej 

w ul. Zacisze w Odolanowie” 

- XVII/132/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Odolanowa w rejonie ulic: Krotoszyńskiej, Gimnazjalnej i Strzeleckiej  

http://www.bip.odolanow.pl/plik,766,128-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,770,129-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,749,130-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,751,131-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,753,132-pdf.pdf


 

 

- XVII/133/16 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom 

oświatowym  

- XVII/134/16 zmieniającej 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  

- XVII/135/16 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina 

w Odolanowie  

- XVII/136/16 w sprawie zmiany treści Statutu Gminno – Miejskiego Centrum 

Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie 

- XVII/137/16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Odolanowie   

- XVII/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 

Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Dyskusja. 

9. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji. 

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

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Mariola Lepka: 

– ustawienie kosza na placu zabaw na osiedlu Wojska Polskiego; 

Radna Maria Skrzypińska: 

– podziękowanie za modernizację sali osiedlowej na Górce; Radna skierowała podziękowania 

w stronę Burmistrza, Radnych, pracowników Zakładu Usług Komunalnych, pracownika 

Urzędu Pana Dominika Sobczaka, Inspektora Marka Kempy. Radna zaapelowała 

użytkowników obiektu o zachowanie porządku i nie niszczenie budynku i jego otoczenia; 

Radny Janusz Szustkiewicz: 

– zapytał, czy prawdą jest, że w Domu Kultury rozwiązywane lub ograniczane będą zajęcia 

tańca, w związku z rozszerzeniem działalności szkoły muzycznej; rodzice są zaniepokojeni 

taką możliwością; czy zajęcia będą odbywać się tylko w ODK, czy może będą gdzieś 

przenoszone; 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,755,133-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,757,134-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,758,135-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,760,136-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,762,137-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,764,138-pdf.pdf


 

 

Radny Adam Grochowski: 

– poprosił w imieniu mieszkańców ul. Strzeleckiej w Odolanowie oraz mieszkańców 

ul. Odolanowskiej w Raczycach o zamontowanie wiaty na przystanku autobusowym przy 

wjeździe do Odolanowa; 

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 XVII/128/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała 

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

obecnych na sesji.  

Uchwałę nr XVII/129/16 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 XVII/130/16 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.  

Uchwałę nr XVII/131/16 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze 

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

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

Uchwałę nr XVII/132/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Odolanowa w rejonie ulic: Krotoszyńskiej, Gimnazjalnej i Strzeleckiej odczytał 

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

14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XVII/133/16 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym 

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

14 radnych obecnych na sesji. 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,766,128-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,770,129-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,749,130-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,751,131-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,753,132-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,755,133-pdf.pdf


 

 

Uchwałę nr XVII/134/16 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 14 głosami "za" 

na stan 14 radnych obecnych na sesji. 

Uchwałę nr XVII/135/16 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina 

w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 

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

Uchwałę nr XVII/136/16 w sprawie zmiany treści Statutu Gminno – Miejskiego Centrum 

Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady Jan 

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

Uchwałę nr XVII/137/16 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady Jan 

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

Uchwałę nr XVII/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu 

Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 odczytał Przewodniczący Rady Jan 

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

 

Burmistrz Marian Janicki podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie Dziennego 

Domu "Senior - Wigor". Powiedział, że uchwała ta jest niezbędna dla pozyskania środków na 

zagospodarowanie budynku dworca PKP na ten cel.  

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Burmistrz odpowiedział na interpelacje w sposób następujący: 

Ustawiony zostanie kosz na placu zabaw na osiedlu Wojska Polskiego. 

Burmistrz podziękował Radnej Marii Skrzypińskiej za miłe słowa. Powiedział, że 

zmodernizowana sala na Górce to wspólna zasługa wielu osób. Zauważył, że jeszcze wiele 

obiektów gminnych wymaga remontu. 

Burmistrz poinformował, że rozpatrywane są różne warianty umiejscowienia szkoły 

muzycznej, natomiast nie będzie się to odbywało kosztem zajęć prowadzonych przez ODK.  

Wręcz przeciwnie, działalność Domu Kultury ma się rozwijać. Burmistrz powiedział, że nie 

wyobraża sobie, żeby Dom Kultury coś ograniczał. Być może wygospodarowane zostaną 

pomieszczenia w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rynku, gdy część pracowników 

Urzędu wróci do Ratusza. Burmistrz zapewnił, że rodziców można uspokoić, bo nie będzie 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,757,134-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,758,135-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,760,136-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,762,137-pdf.pdf
http://www.bip.odolanow.pl/plik,764,138-pdf.pdf


 

 

likwidowane. Szukać należy korzystnych rozwiązań. Podobny problem był z przyjęciem 

dzieci do Przedszkola w Odolanowie. Ponad 30 dzieci nie zostało przyjętych. Mimo, że 

Gmina nie ma obowiązku, bo to są dzieci 2,5 oraz 3-letnie, to zorganizowane zostało zebranie 

z rodzicami tych dzieci i zaproponowano, aby dzieci te uczęszczały do Przedszkola 

w Gliśnicy. Tam jest wyremontowany obiekt. Podstawiony został samochód i rodzice 

pojechali obejrzeć ten obiekt. Są zainteresowani takim rozwiązaniem. Jeśli będzie trzeba, 

uruchomiony zostanie również oddział w Świecy.  

Radnemu Adamowi Grochowskiemu Burmistrz odpowiedział, że poleci sprawdzić, gdzie 

można ustawić wiatę przystankową.  

7. Zapytania i wolne wnioski.  

Radna Mariola Lepka podziękowała Burmistrzowi za pomysł wykorzystania obiektu 

w Gliśnicy. Powiedziała, że za chwilę będzie trzeba zastanowić się również nad żłobkami. 

Zapytała, czy w naszej Gminie będzie realizowany program "Małego Mistrza"? 

Burmistrz odpowiedział, że będzie rozważał zakładanie żłobków. Poinformował, że jedna 

z prywatnych osób zgłosiła chęć utworzenia żłobka. Gmina mogłaby dofinansować 

działalność takiego żłobka w wysokości 70% tego, co dofinansowuje obecnie do wychowania 

przedszkolnego.  

Jeśli chodzi o projekt "Małego Mistrza", to w tym roku nie przewiduje się jego realizacji. 

8. Dyskusja. 

Radny Grzegorz Fleischer podziękował Burmistrzowi i Radnym za przebudowę ulic 

Wąskiej i Floriana w Świecy. Radny podziękował również Panu Eugeniuszowi Jakubiakowi 

za przewiezienie i wyrównanie ziemi koło sali wiejskiej, jak również za prowadzenie 

inwestycji. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście Roman Przerwa w imieniu mieszkańców 

podziękował za zrealizowane zadania na Osiedlu, m.in. za pasy na ul. Bartosza i Sójki, za 

chodnik na ul. Dworcowej, za ul. Parkową. Wykonanie tych zadań nie byłoby możliwe bez 

wsparcia Przewodniczącego Rady i zarazem Radnego Śródmieścia. 

9. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy i Miasta. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję Rady 

(godz. 14.50). 

 

  Protokolant      Przewodniczący Rady 

 

      Marta Kosnowicz                       Jan Prokop 


