
Protokół XXVI/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

29 marca 2021 r., rozpoczęcie o godz. 14:30 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego radnego powiatowego, 

sołtysa wsi Huta pana Grzegorza Finke. Następnie Przewodniczący Rady otworzył XXVI 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 protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXVI/224/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXVI/225/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXVI/226/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXVI/227/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXVI/228/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXVI/229/21 w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów”. 

- XXVI/230/21 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021". 

- XXVI/231/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 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. 

- XXVI/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia 

Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na 

prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób 

przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ 

B). 

- XXVI/233/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

i Miasta Odolanów na lata 2021-2026. 

- XXVI/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 

i Miastem Odolanów a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie prowadzonej 

działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. 

- XXVI/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 

i Miastem Odolanów a Miastem i Gminą Międzybórz w zakresie prowadzonej działalności 

Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XXVI sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do zapisów w protokole z XXV sesji. Uwag nie 

zgłoszono. Protokół z XXV Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 4 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 Zdzisław Gertig złożył interpelację w sprawie niezadawalającego stanu dróg 

powiatowych na terenie GiM Odolanów. Radny interpelował w sprawie remontu nawierzchni 

jezdni i chodników dróg powiatowych – ul. Strzeleckiej i ul. Gimnazjalnej w Odolanowie. 

Radna Gabriela Zawada złożyła w imieniu mieszkańców interpelację w sprawie utwardzenia 

drogi gminnej ul. Leśnej w Uciechowie stanowiącej dojazd do osady Lipiny w Uciechowie. 

Radny Maciej Żuraw zapytał w imieniu mieszkańców ulicy Gimnazjalnej w Odolanowie o 

sprawę niskiego ciśnienia wody. Prosił o informację, w jakim terminie i jakie działania zostaną 

podjęte w tym temacie gdyż problem trwa od dwóch miesięcy i jest wiele zgłoszeń 

mieszkańców bloków i przyległych budynków mieszkalnych. 



Radny Jarosław Cierpka złożył w imieniu mieszkańców interpelację w sprawie budowy lampy 

oświetleniowej na ul. Brzozowej w Garkach. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXVI/224/21 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 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVI/225/21 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 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVI/226/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu 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 XXVI/227/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu 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 XXVI/228/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu 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 XXVI/229/21 w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów” 

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 XXVI/230/21 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy i Miasta Odolanów 

na rok 2021" odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: jestem „za” 14 Radnych, „jestem przeciw” 0 Radnych, „wstrzymuję się” 1 Radny - pan 

Marcin Szorski, na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVI/231/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/20 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 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 12 do niniejszego protokołu. 



- Projekt uchwały XXVI/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, 

polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu 

samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną (typ B) 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 XXVI/233/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2021-2026 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 XXVI/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

między Gminą i Miastem Odolanów a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie 

prowadzonej działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej 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 XXVI/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

między Gminą i Miastem Odolanów a Miastem i Gminą Międzybórz w zakresie prowadzonej 

działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej 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 Marian Janicki odpowiadając na interpelację Radnego Zdzisława Gertig powiedział, 

że ulice Gimnazjalna oraz Strzelecka powinny zostać wyremontowane i interpelacja zostanie 

skierowana do Starosty Ostrowskiego. Burmistrz wspomniał o możliwości współfinansowania 

powyższego zadania dotyczącego remontu nawierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych 

w Odolanowie. 

Burmistrz odpowiadając na interpelację Radnej Gabrieli Zawady powiedział, że w pierwszej 

kolejności realizowane są zadania z programu wyborczego. Burmistrz dodał, że nie deklaruje, 

iż to zadanie zostanie wykonane w obecnej kadencji ponieważ byłoby to nieuczciwe w stosunku 

do tych mieszkańców. Burmistrz powiedział, że ustosunkuje się do interpelacji. 

 

Burmistrz odpowiadając na interpelację Radnego Jarosława Cierpki powiedział, że w pierwszej 

kolejności realizowane są zadania, na które gmina posiada opracowane już dokumentacje na 

rozbudowę oświetlenia ulicznego. Ponadto w gminie są miejsca gdzie od wielu lat mieszkańcy 

oczekują na rozbudowę oświetlenia i właśnie te zadania są traktowane priorytetowo. Burmistrz  



zaznaczył, że najdroższe są koszty utrzymania lamp, dlatego gmina liczy także na wsparcie 

w/w inwestycji ze środków funduszu sołeckiego. Burmistrz zaznaczył, że są tereny na których 

ludzie mieszkają latami i czekają na drogę lub oświetlenie przez wiele lat. Burmistrz dodał, że 

po wykonaniu zaplanowanych zadań, na które są już wykonane dokumentacje, gmina podejdzie 

kompleksowo do opracowania następnych dokumentacji. Burmistrz powiedział, że ustosunkuje 

się do interpelacji. 

Burmistrz odpowiadając na zapytanie Radnego Macieja Żurawia powiedział, że na ulicy 

Gimnazjalnej będzie wykonana w tym roku przebudowa sieci, jest opracowywana 

dokumentacja. Burmistrz dodał, że liczy, iż przebudowa sieci rozwiąże problem zapatrzenia 

wody dla mieszkańców i kwestię ciśnienia wody.  

 

Ad 7. 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. 

Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi, który złożył Radnym i mieszkańcom życzenia z 

okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXVI sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Gminy 

i Miasta Odolanów (godz. 15:30). 

 

    Protokolant                 Przewodniczący Rady 

 

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