
Protokół XXV/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

15 lutego 2021 r., rozpoczęcie o godz. 14:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXV 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.  

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1. Wprowadzenie projektu uchwały: 

- projekt Uchwały XXV/223/21 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady 

Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

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

(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 

4 do niniejszego protokołu) i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXV/213/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 



 

- XXV/214/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXV/215/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/250/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości oraz ich dzierżawy lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony. 

- XXV/216/21 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Odolanów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

 

- XXV/217/21 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów 

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 

 

-XXV/218/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

- XXV/219/21 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

- XXV/220/21 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

- XXV/221/21 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

- XXV/222/21 w sprawie rozpatrzenia listu otwartego-petycji Alarm! STOP zabójczemu 

GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE. 

 

- XXV/223/21 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 

dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Odolanów 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XXV sesji. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

XXIV 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.  

Radny Marcin Szorski złożył interpelację w sprawie nieprzepisowego parkowania 

samochodów, oświetlenia przejścia dla pieszych, odśnieżania ścieżek rowerowych, 

oświetlenia ledowego, remontu ul. Słonecznej w Odolanowie. 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXV/213/21 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 i stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXV/214/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2021 odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXV/215/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/250/13 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 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 XXV/216/21 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy i Miasta Odolanów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 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 XXV/217/21 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła 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 XXV/218/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

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

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

 

- Projekt uchwały XXV/219/21 w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Przewodniczący 

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

i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 



- Projekt uchwały XXV/220/21 w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Przewodniczący 

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

i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXV/221/21 w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Przewodniczący 

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

i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXV/222/21 w sprawie rozpatrzenia listu otwartego-petycji Alarm! STOP 

zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE odczytał Przewodniczący Rady. 

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

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXV/223/21 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała 

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

16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego Marcina Szorskiego powiedział, że ludzie, 

którzy parkują na ulicy L. Namysł łamią prawo i nie przestrzegają przepisów, należy także 

zauważyć, że parkują tam także mieszkańcy. Burmistrz zwrócił uwagę, na kulturę jazdy 

kierowców, na nadchodzącą zmianę przepisów i pierwszeństwo pieszego na pasach. 

Burmistrz powiedział, że przejście dla pieszych będzie doświetlone. Odpowiadając na dalszą 

część interpelacji burmistrz zauważył, że ścieżki są przy drogach wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. Burmistrz zauważył, że koszty utrzymania, a także odśnieżenia 

ścieżek są bardzo wysokie, natomiast sezon rowerowy jest przede wszystkim wiosną i latem, 

zimą rowerzyści sporadycznie korzystają ze ścieżek. Burmistrz powiedział, że koszt zakupu 

zamiatarki jest bardzo wysoki dla gminy. Burmistrz dodał, że zarówno dla gminy jak i 

powiatu koszty odśnieżania dróg są bardzo wysokie. Burmistrz podkreślił, że ścieżki powinny 

być czyste i zadbane. Odpowiadając na kolejną kwestię, burmistrz powiedział, że planowana 

jest wymiana oświetlenia na energooszczędne. Następnie Burmistrz powiedział, że jeśli 

chodzi o remont ulicy Słonecznej, to będzie on sukcesywnie wykonywany. Burmistrz dodał, 

że również inne ulice będą remontowane, co wiąże się z wymianą sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej i dużymi kosztami. Burmistrz zauważył, że gmina partycypuje w kosztach 

przebudowy dróg powiatowych i wojewódzkich, które przebiegają przez teren gminy. Na 

koniec burmistrz zauważył, że działania władz muszą być zgodne z przepisami prawa i musi 



być sporządzana odpowiednia dokumentacja, dotyczy to np. postawienia znaku zakazu 

zatrzymywania się czy zamontowania dodatkowej lampy. 

Ad 8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

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

sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Uwag do sprawozdania nie 

zgłoszono. 

Dyskusji nad innymi tematami nie podjęto.  

Ad 9. Zakończenie obrad XXV sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 15:05). 

 

    Protokolant                     Przewodniczący Rady 

 

/-/ Agnieszka Skobejko-Przybylak                     /-/  Janusz Szustkiewicz 
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