
Protokół XXIV/20 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

30 grudnia 2020 r., rozpoczęcie o godz. 12:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXIV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów. 

Ad 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zalogowanie się do elektronicznego systemu 

głosowania. 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.  

Do proponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty 15 głosami 

„za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)  

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołów z XXII sesji i XXIII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXIV/206/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021. 

- XXIV/207/20 w sprawie w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania 

wykonywania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych. 

- XXIV/208/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 

dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

- XXIV/209/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę 

nieruchomości na rzecz spółki komunalnej Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach. 

- XXIV/210/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

Dziennym Domu Senior + w Odolanowie.  

- XXIV/211/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XXIV/212/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 



 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2020. 

8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XXIV sesji. 

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XXII sesji i XXIII sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do zapisów w protokołach z poprzednich sesji. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XXII i głosowanie w systemie. Protokół z 

XXII Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XXIII i głosowanie w systemie. Protokół z 

XXIII Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu). 

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o składanie interpelacji. Przewodniczący Rady 

poinformował, że w punkcie 6 porządku obrad Burmistrz udzieli wstępnych odpowiedzi na 

ewentualne interpelacje, natomiast odpowiedzi pisemne zostaną przekazane Radnym w ciągu 

14 dni od dzisiejszej sesji. Przewodniczący przypomniał również, że zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa interpelacje składne są na piśmie.  

Interpelacji nie zgłoszono. 

Radny Marian Dolata zapytał o informacje na temat firmy, która będzie odbierać śmieci  

z terenu GiM Odolanów. 

Ad 3. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXIV/206/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021, 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 

2021 odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 

Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXIV/207/20 w sprawie w sprawie określenia innego sposobu 

udokumentowania wykonywania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie 

nieruchomości nieczystości ciekłych odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została 

przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 



- Projekt uchwały XXIV/208/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXIV/209/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w 

dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki komunalnej Odolanowskiego Zakładu 

Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXIV/210/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu Senior + w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała 

została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 

10 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXIV/211/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 

Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że rozpoczyna się procedura uchwalenia 

budżetu na rok 2021. 

 Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Beatę Gościniak o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

Skarbnik Beata Gościniak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza Mariana Janickiego  

o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Burmistrz Marian Janicki powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała budżet i wniosła wskazówki, które zostaną uwzględnione. Burmistrz zwrócił 

uwagę sołtysom i radnym, że zgodnie z opinią RIO nie można finansować wydatków 

związanych z konsumpcją np. przy organizacji festynów. Burmistrz dodał, że gmina zawsze 

stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, także unijnych. Burmistrz  

poprosił Radę o zaakceptowanie budżetu na rok 2021. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i 

Zdrowia Dorotę Katarzynę Bzik o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021. 



 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Grzegorza Fleischera o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021. 

 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów i Spraw 

Samorządowych Annę Kądzielę o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o 

przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Komisji Rady. 

Burmistrz Marian Janicki podziękował w imieniu organu wykonawczego za pozytywne 

zaopiniowanie projektu budżetu na 2021r. przez Komisje Rady i ponowił prośbę o 

przegłosowanie budżetu na 2021r.  

 Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik i Pana Burmistrza o omówienie 

autopoprawek. Skarbnik Beata Gościniak omówiła autopoprawki. 

 Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje Rady nie wniosły do tej pory 

żadnych poprawek. Przewodniczący zapytał czy radni wnoszą jakieś propozycje do budżetu. 

Radni nie wnieśli autopoprawek do projektu budżetu na 2021 r. 

 Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem procedury jest dyskusja nad 

projektem uchwały budżetowej, autopoprawkami Burmistrza i poprawkami Radnych. 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos.  

Dyskusji nie podjęto. 

 Następnie odbyło się głosowanie nad akceptacją projektu uchwały budżetowej na 

2021r. Projekt zaakceptowano 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Głosowanie autopoprawek Burmistrza i poprawek radnych. 

- Autopoprawka nr 1 Zmiana paragrafu 1 ust. 1 zmniejszenie dochodów o kwotę 153.379,72 

zł. z tego dochody bieżące +(plus) 68.264,50 zł. dochody majątkowe –(minus) 221.644,22 zł. 

- odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami 

„za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

- Autopoprawka nr 2 Zmiana paragrafu 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości – (minus) 730.440,00. - odczytał Przewodniczący Janusz 

Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 



- Autopoprawka nr 3 Zmiana paragrafu 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki na finansowanie 

wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3  

+28.620,28 zł. - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została 

przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 4 Zmiana paragrafu 2 ust. 1 zwiększenie wydatków o kwotę 1.638.414,88 

zł. z tego wydatki bieżące  +744.313,11 zł. wydatki majątkowe +894.101,77 zł. - odczytał 

Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 5 Zmiana paragrafu 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego - (minus) 730.440,00 zł  - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. 

Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 6 Zmiana paragrafu 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3  - (minus) 517.143,85 zł.  - odczytał 

Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 7 Zmiana paragrafu 3 ust. 1 zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 

1.791.794,60 zł oraz zmiana sposobu finansowania deficytu poprzez nadanie brzmienia: 

„Deficyt budżetu w kwocie 6.591.678,60 zł zostanie sfinansowany planowanymi do 

zaciągnięcia kredytami i pożyczkami, przychodami z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodami z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.” - odczytał 

Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 8 Zmiana paragrafu 4 punkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych +(plus) 250 000,00 zł. - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. 

Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 



- Autopoprawka nr 9 po § 12. Dodaje się § 13, który otrzymuje brzmienie:  

„Planuje się wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego 

części Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.683.588,86 zł - zgodnie z załącznikiem 

nr 13 - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 

15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 21 do 

niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 10 § 13. Otrzymuje nr 14  

Zmiana pkt 1 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł (rezerwa ogólna).  

Zmiana pkt 2 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł (rezerwy celowe).  

Zmiana punkt 2a zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł (rezerwa na zarządzenie kryzysowe) 

Zmiana punkt 2b zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (rezerwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne) - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została 

przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 11 § 14. Otrzymuje nr 15, a załącznik nr 13 otrzymuje nr 14- odczytał 

Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 12 §§ 15 i 16 otrzymują odpowiednio nr 16 i 17- odczytał Przewodniczący 

Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 13 Zmiany w planie przychodów zwiększenie przychodów o kwotę 

+1.791.794,60 zł. - odczytał Przewodniczący Janusz Szustkiewicz. Autopoprawka została 

przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 25 do 

niniejszego protokołu. 

Po zakończeniu głosowania nad autopoprawkami Przewodniczący Rady poprosił Panią 

Skarbnik o odczytanie projektu uchwały XXIV/212/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2021. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz podziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej na 2021r. Burmistrz dodał, 

że liczy na zrealizowanie wielu inwestycji i pozyskanie dodatkowych środków finansowych, 

a budżet jest dobry w trudnych czasach. 



Następnie burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego Mariana Dolaty i wyjaśnił, że w 

pierwszym sektorze przetarg wygrała firma usługowa Eko Kar spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością koło Raszkowa. Jest to firma prywatna, działająca na rynku od 

dwudziestu lat. Obecnie odbiera odpady z gminy Ostrów Wielkopolski, Raszków, Koźmin 

Wielkopolski, Krotoszyn. Firma ta będzie odbierać wszystkie odpady w sektorze pierwszym 

oraz popiół w sektorze drugim, trzecim i czwartym. Firma posiada instalację do gromadzenia 

między innymi popiołu i gruzu. W sektorze drugim, trzecim, czwartym odpady komunalne 

zmieszane, segregowane, bio będzie odbierać firma usługowo - handlowa Jartex z Kalisza. 

Firma odbiera odpady np. z gminy Opatówek. W poprzednich latach zbierali odpady z 

Raszkowa i Gołuchowa. Właścicielem firmy jest osoba prywatna. Firma działa od prawie 

dwudziestu lat. Burmistrz dodał, że podział gminy na sektory spowodował obniżenie 

kosztów, a wszystkie podejmowane przez gminę działania miały służyć mieszkańcom.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania. 

Głos zabrała radna Maria Skrzypińska i zapytała gdzie będą odbywać się szczepienia przeciw 

Covid 19. 

Burmistrz odpowiedział, że szczepieniami będzie zajmować się Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Burmistrz powiedział, że po rozmowie z doktorem z Przychodni Lekarza Rodzinnego w 

Odolanowie wszystko wskazuje na to, że będzie utworzony punkt w Odolanowie i że w 

najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i będą szczepienia w Odolanowie. Burmistrz 

dodał, że każdy z mieszkańców Polski ma także otrzymać informacje do domu, gdzie się ma 

zgłosić, i dodał, że rząd zapowiada, że od 15 stycznia, mają ruszyć zapisy w pierwszej 

kolejności dla służb specjalnych, służby zdrowia, potem nauczycieli, seniorów, później inne 

grupy. Burmistrz zapowiedział, że gmina, jeśli będzie trzeba to będzie w tej akcji 

uczestniczyć np. przywozić mieszkańców ziemi odolanowskiej do punktu szczepień, a o 

pomoc poproszone zostaną ochotnicze straże pożarne.  

Ad 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2020. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do przekazanego przez Burmistrza 

sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do sprawozdania nie 

zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z paragrafem 68 Statutu Gminy  

i Miasta Odolanów, przewodniczący Komisji stałych przedstawiają sprawozdania  

z działalności komisji za miniony rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariana Dolata przedstawił sprawozdanie  

z działalności komisji. 



Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorza Fleischer przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji.  

Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Samorządowych Anna Kądziela przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Dorota Katarzyna Bzik przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Skrzypińska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Uwag do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono. 

Ad 8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

Dyskusji na inne tematy nie podjęto. 

Przewodniczący Rady złożył mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej życzenia na nowy rok 

2021r. 

 

Ad 9. Zakończenie obrad XXIV sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXIV Sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 13:24). 

 

Protokolant                     Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Skobejko-Przybylak                         Janusz Szustkiewicz 
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