
Protokół XXVII/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

19 maja 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 XXVII 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 14 radnych, co stanowi, że Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Nieobecny na sesji był radny: Jarosław Cierpka - 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 14 głosami 

„za” na stan 14 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: 

- XXVII/236/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXVII/237/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXVII/238/21 w sprawie przyjęcia programu „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV na lata 2021-2024”. 

- XXVII/239/21 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych 

przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024”. 

- XXVII/240/21 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

- XXVII/241/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii o przeprowadzeniu 

referendum ludowego. 

- XXVII/242/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

- XXVII/243/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

ścieków, w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach. 

- XXVII/244/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

ścieków, w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XXVII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

zgłoszono.  

Protokół z XXVI Sesji został przyjęty następującą proporcją głosów: „jestem za” 13, „jestem 

przeciw” 0, „wstrzymuję się” 0, na stan 14 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu). W głosowaniu nad przyjęciem protokołu nie wzięła udziału obecna na 

sesji Radna Dorota Katarzyna Bzik.  

 

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 i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXVII/236/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została 

przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/237/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2021  odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 

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

 

- Projekt uchwały XXVII/238/21 w sprawie przyjęcia programu „Profilaktyka zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” odczytał Przewodniczący Rady. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/239/21 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie 

szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024” 

odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych 

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

 

 



- Projekt uchwały XXVII/240/21 w sprawie rozpatrzenia petycji odczytał Przewodniczący 

Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/241/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii 

o przeprowadzeniu referendum ludowego odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została 

przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/242/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/243/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 

zbiorowego odprowadzania ścieków, w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach odczytał Przewodniczący Rady. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVII/244/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 

zbiorowego odprowadzania ścieków, w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w 

Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 

14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący udzielił głosu Radnej Dorocie Katarzynie Bzik, która w imieniu własnym i 

mieszkańców Gorzyc Małych podziękowała Burmistrzowi i władzom powiatu za wykonanie 

chodnika w Gorzycach Małych, który jest bardzo przydatny dla dzieci, młodzieży szkolnej i 

wszystkich mieszkańców.  

Burmistrz podziękował za miłe słowa pod adresem gminy. Burmistrz podkreślił dobrą 

współpracę między gminą Odolanów a Powiatem Ostrowskim. Burmistrz zauważył, że 

robionych jest wspólnie wiele inwestycji, które dotyczą Gorzyc, Nabyszyc, Gliśnicy, ulicy 

Raszkowskiej, później także Raczyce i innych miejscowości. Burmistrz dodał, że gmina 

pozyskała wiele środków zewnętrznych i dodał, że zwiększone zostały wydatki majątkowe. 

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie ważnych uchwał. 

 

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. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXVII sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 14:41). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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