Protokół XXV/16
z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów
29 grudnia 2016 r., rozpoczęcie o godz. 14.00
Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7

1. Otwarcie sesji.
Otwarcia XXV 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 15 radnych, 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 zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 4 projektów uchwał,
od nr 213 do nr 216, które dotyczą zmian opłat za świadczenia udzielane przez placówki
oświatowe. Projekty tych uchwał omówione zostały na posiedzeniu Komisji Rady.
Zaproponował również wprowadzenie 2 kolejnych projektów uchwał, nr 217 i 218. Uchwały
te dotyczą zmiany inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
podatków. Zmiana ta jest spowodowana wyborem nowego sołtysa w miejscowości
Nabyszyce. Dotychczas funkcję tą pełnił Pan Roman Lis, który zrezygnował z jej pełnienia.
W dniu 28 grudnia dokonano wyboru nowego sołtysa miejscowości Nabyszyce, którym został
Pan Mateusz Pawłowski.
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektów tych
uchwał do porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek wraz z proponowanymi
zmianami. Porządek ten przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
– XXV/202/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
– XXV/203/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

– XXV/204/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
– XXV/205/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
– XXV/206/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017 - 2018
– XXV/207/16 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy i Miasta Odolanów
– XXV/208/16 zmieniająca uchwałę nr X/73/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia
10 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Odolanowskiego Zakładu
Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
– XXV/209/16 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIII/191/16 Rady
Gminy i Miasta Odolanów w sprawie opłaty targowej
– XXV/210/16 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku
od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
– XXV/211/16 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum
Integracji Społecznej w roku 2017
– XXV/212/16 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
– XXV/213/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole
im. Kubusia Puchatka w Odolanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Odolanów
– XXV/214/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy i Miasta
w Odolanowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich dla której organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

– XXV/215/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ignacego
Łukasiewicza w Garkach dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów
– XXV/216/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina
i Miasto Odolanów
– XXV/217/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
– XXV/218/16 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/46/15 Rady Gminy i Miasta
Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego oraz od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2016.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na rok 2017.
9. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy i Miasta.
Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIX sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów z XXIII i XXIV sesji. Uwag nie
zgłoszono, protokoły zostały więc zaakceptowane jednogłośnie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Anna Kądziela:
- wymienić zniszczony drewniany słup oświetleniowy oraz lampę, która nie świeci na
ul. Wiejskiej w Raczycach, obok p. Jabłońskiego;
- podnieść zapadnięte studzienki na ul. Odolanowskiej;

Radny Marian Dolata:
- uzupełnić pobocze na zakręcie drogi powiatowej z Tarchał Wielkich do Topoli Wielkiej;
pobocze jest zaniżone, co powoduje częste wypadki samochodowe;
- usunąć uschniętą brzozę, która opiera się o linie energetyczne na drodze powiatowej
w Tarchałach Wielkich (ul. Kwiatowa), między posesjami p. Brodali i p. Fludra;
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 XXV/202/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta
15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/203/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za" na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/204/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała
Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za" na stan 15 radnych
obecnych na sesji.
Przewodniczący przeszedł do procedury uchwalenia budżetu na rok 2017, która przebiegła
następująco:
1. Projekt uchwały budżetowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak.
2. Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej; opinia pozytywna; zalecono niewielkie korekty.
3. Burmistrz przedstawił swoje stanowisko wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Poinformował, że zgadza się ze wszystkimi sugestiami i zaleceniami Regionalnej Izby.
Wszystkie zalecenia zostały wykonane.
Burmistrz podkreślił, że planowany deficyt budżetu w roku 2017 wynosi 1 mln. 215 tys. zł.
Jest to zgodne z jego deklaracją, że zadłużenie w bieżącej kadencji nie wzrośnie więcej, jak 45 mln. zł. W poprzedniej kadencji zadłużenie wzrosło przeciętnie o 4,5 mln. rocznie. Sytuacja
jest trudna. Więcej będziemy spłacać zobowiązań. W roku 2010 spłata kredytów i pożyczek
wyniosła 480 tys. zł., a w roku 2017 planujemy spłacić ponad 2 mln. 284 tys.

Nadal będziemy prowadzić politykę oszczędnego i racjonalnego gospodarowania. Podał tu
przykład działalności promocyjnej oraz sprawę z przewozami osób na terenie Gminy przez
przedsiębiorstwo MZK z Ostrowa Wlkp. Przypomniał, że w roku 2014 wydano na promocję
ponad 193 tys. zł. My planujemy w przyszłym roku 78 tys., w roku 2016 wydaliśmy 58 tys.
zł, a w 2015 roku 30 tys. zł. Jeśli chodzi o MZK, to do tej pory do linii autobusowych
nr 11 i 27 Gmina dopłacała do tej pory 70 tys. zł a teraz MZK zażądało 261 tys. zł. Nie
zgodziliśmy się na to. Uważamy, że Gminy nie stać na zbędne wydatki. Naraziliśmy się tą
decyzją mieszkańcom Nabyszyc i Kurocha. Ale wprowadziliśmy komunikację zastępczą. Nie
jeździ MZK tylko Pan Filipczak. Dzięki temu zaoszczędziliśmy blisko 200 tys. zł, A linia
27 okazała się w się niepotrzebna.
Będziemy nadal starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Nadal Urząd będzie otwarty dla obywateli. Będziemy pomagać instytucjom działającym
w sferze społecznej, a więc spółdzielniom socjalnym czy Centrum Integracji Społecznej.
Będziemy tworzyć dobrą atmosferę współpracy. Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg
Wojewódzkich udało się zrealizować część chodnika na ul. Kaliskiej, rozpoczynamy
w następnym roku ścieżkę w stronę Tarchał i docelowo do Gorzyc Małych. Jest wstępna
deklaracja realizacji inwestycji wewnątrz Tarchał. Sądzimy, że będzie kontynuowany chodnik
w stronę Ronda w kierunku Górki. Dzięki współpracy z powiatem planuje się kontynuację
budowy drogi Bogdaj - Garki, dywanik, chodnik i kanalizację w Bonikowie, dywanik
w Raczycach w kierunku Sulmierzyc, dywanik na drodze Grochowiska-Nadstawki i inne
zadania.
Planujemy wiele inwestycji na drogach gminnych. Ogólnie inwestycji będziemy realizować
bardzo dużo, m. in. w Świecy I na Opłotkach, ulicę Granowiecką w Świecy II, w Odolanowie
ulicę Zacisze, chodniki na Osiedlu 25-lecia PRL, ulicę Boczną czy też poważne inwestycje
w Garkach. Sądzę, że Państwo będziecie mieć z tego wielką satysfakcję.
Jako władze samorządowe nie myślimy kategoriami tylko tej kadencji. Myślimy, co będzie za
25, 30 lat. Dlatego rozmawiamy z inwestorami. Udało się pozyskać dwóch nowych
inwestorów. Przywróciliśmy zachęty dla budowy nowych inwestycji, w postaci zwolnienia
z podatków od nieruchomości przez 3 lata. Dzisiaj są efekty. Deftrans czy Woseba planują
rozbudowę. Deftrans odprowadza dzisiaj do naszego budżetu 600 tys. zł podatku rocznie. Dla
przykładu, z podatku rolnego od mieszkańców w Nabyszycach wpływa 24 tys. zł, a z podatku
od nieruchomości ok. 31 tys. zł. Ogółem wszystkie podatki od mieszkańców Nabyszyc to
56 tys. zł, co nie wystarczy nawet na opłacenie oświetlenia w Nabyszycach, nie mówiąc

o innych potrzebach, np. oświatowych. Nowe firmy to miejsc pracy. Ponadto Gmina
otrzymuje 40% z PIT-u.
Cieszymy się z programu rządowego 500+. Spadło ubóstwo dzieci. To wielka sprawa.
Finansujemy instytucje kultury, tj. bibliotekę i dom kultury. Przygotowujemy się do Dni
Odolanowa, festynu rodzinnego i dożynek parafialnych.
Proszę Radnych o zaakceptowanie projektu budżetu. Dziękuję za dotychczasową współpracę.
Na półmetku kadencji organizujemy spotkania z mieszkańcami. Chcemy się rozliczyć z tego,
co do tej pory zrobiliśmy. Zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkania, a także radnych.
Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
4. Przewodniczący poszczególnych Komisji odczytali opinie o projekcie budżetu. Opinie były
pozytywne.
5. Przewodniczący przypomniał, że dyskusja nad projektem budżetu odbyła się na
posiedzeniu komisji, ale jeśli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, to jest ku temu okazja. Nikt
z radnych nie podjął dyskusji.
6. Projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami odczytała Skarbnik Beata Gościniak.
Uchwała nr XXV/205/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 została przyjęta
15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Radni podjęli kolejne uchwały.
Uchwałę nr XXV/206/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok
2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017 - 2018 odczytał
Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę

nr

XXV/207/16

w

sprawie

powierzenia

Regionalnemu

Zakładowi

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan
Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/208/16 zmieniająca uchwałę nr X/73/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Odolanowskiego Zakładu
Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach do

załatwiania indywidualnych spraw

z

zakresu

administracji

publicznej

odczytał

Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/209/16 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale
nr XXIII/191/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie opłaty targowej odczytał
Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/210/16 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego odczytał
Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/211/16 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w roku 2017 odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop.
Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/212/16 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 15 głosami "za", na stan
15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/213/16 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta
Odolanów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie dla którego organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została
przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/214/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy i Miasta
w Odolanowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich dla której organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop.
Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/215/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/15 Rady Gminy i Miasta
Odolanów w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole
Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach dla której organem prowadzącym jest

Gmina i Miasto Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została
przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/216/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/16 Rady Gminy i Miasta
Odolanów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została
przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/217/16 w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop.
Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Uchwałę nr XXV/218/16 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/46/15 Rady
Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego,
leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso odczytał Przewodniczący Rady
Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za", na stan 15 radnych obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz powitali nowego Sołtysa Nabyszyc, Pana
Mateusza Pawłowskiego. Burmistrz odczytał i wręczył Panu Pawłowskiemu zaświadczenie
o wyborze na Sołtysa. Sołtysowi wręczono kwiaty.
Burmistrz poinformował, że bardzo ładnie mieszkańcy pożegnali dotychczasowego Sołtysa
Nabyszyc Pana Romana Lisa, na co Pan Roman w pełni sobie zasłużył, jako wieloletni
działacz i aktywista społeczny.

Ad. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz odpowiedział na interpelacje w następujący sposób:
- w roku 2017 wymienimy lampę na słupie drewnianym na ul. Wiejskiej w Raczycach, przy
posesji p. Jabłońskiego. Wystosujemy pismo do Zakładu Energetycznego z prośbą o wymianę
zniszczonego słupa drewnianego;
- skierujemy odpowiednie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych, w których będziemy
wnioskować o pozytywne załatwienie złożonych przez Państwa interpelacji.

Ad. 7. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2016.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku
2016.
Ad. 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na rok 2017.
Radni jednogłośnie przyjęli plany pracy Komisji Rady na rok 2017.

Ad. 9. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za współpracę w roku 2016 i życzył
wszystkiego dobrego w roku 2017.
Głos zabrał Radny Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs, który poinformował o podjętym na rok
2017 budżecie Powiatu Ostrowskiego. Zwrócił uwagę na 3 główne obszary, na których
Powiat będzie się koncentrował, tj. ochrona zdrowia, zadania drogowe oraz szkolnictwo.
Pan Józef Wajs złożył wszystkim życzenia noworoczne.
Ad. 10. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy i Miasta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję Rady
(godz. 15.20).
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