
Protokół XXVIII/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

16 czerwca 2021 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 XXVIII 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: Jan Kowalski - 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 XXVII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Odolanów za rok 2020. 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Odolanów za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwał: 

- XXVIII/245/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów wotum 

zaufania. 

- XXVIII/246/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

- XXVIII/247/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

- XXVIII/248/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXVIII/249/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.  

- XXVIII/250/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

- XXVIII/251/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego. 



- XXVIII/252/21 w sprawie przyjęcia „Samorządowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2021-2026”. 

- XXVIII/253/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w 

Odolanowie. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad XXVIII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

zgłoszono. Protokół z XXVII Sesji został przyjęty 14 głosami „za” na stan 14 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 8 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 Jarosław Cierpka poprosił o uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego  

w Garkach. 

 

Ad 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Odolanów za rok 2020. 

Przewodniczący Rady poprosił zastępcę Burmistrza Pana Jan Prokopa o przedstawienie raportu 

za rok 2020. 

Zastępca Burmistrza pan Jan Prokop podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie 

raportu. Następnie omówił raport o stanie GiM Odolanów za rok 2020 i wyraził nadzieję, że 

raport stanie się cennym źródłem wiedzy dla Radnych oraz wszystkich mieszkańców 

zainteresowanych tematyką gminy.  

Ad 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Odolanów za rok 2020. 

Głos w debacie zabrała Radna Dorota Katarzyna Bzik - przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury i Zdrowia, która powiedziała, że pomimo pandemii wcześniej zaplanowane inwestycje 

w programie wyborczym burmistrza Mariana Janickiego były realizowane zgodnie z planem. 

Radna zauważyła, że dobre są wyniki ekonomiczne, wszystkie zobowiązania gmina spłaciła w 

terminie, a niektóre z nich nawet z nadwyżką. Radna dodała, że liczy na dalszą realizację 

programów inwestycyjnych i cieszy się z zapowiedzi nowych, ogromnych inwestycji na 



przykład realizowanych przez Gaz System, których realizacja w niedalekiej przyszłości 

przyniesie wzrost finansów dla Gminy i Miasta Odolanów.  

O głos poprosił Radny Maciej Żuraw, który powiedział, że raport jest przygotowany rzetelnie, 

solidnie i zawiera wszelkie informacje, dotyczące działalności naszej gminy. 

Radny Zdzisłąw Gertig odniósł się do raportu i wyraził uznanie dla działań gminy i sytuacji 

finansowej, zważając na bardzo trudny okres pandemii. 

Następnie Wiceburmistrz Jan Prokop podziękował Radnym za słowa uznania za przygotowany 

raport. Wiceburmistrz zauważył, że raport został przygotowany rzetelnie i pomógł w 

zrozumieniu wielu zawiłych, finansowych zagadnień, które pojawiają się w budżecie. 

Wiceburmistrz dodał, że pomimo pandemii rok był bardzo korzystny, dobry dla mieszkańców, 

dobry dla inwestycji.  

 

Ad 7. Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 28 aa pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, 

po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Następnie Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały XXVIII/245/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów 

wotum zaufania. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na 

sesji i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów poinformował, że rozpoczyna się procedura 

udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2020.  

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Beatę Gościniak o omówienie sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia.  

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem i poprosił o zabranie 

głosu. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Następnie Pani Skarbnik Beata Gościniak omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2020.  

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu Nr SO - 2/0954/89/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020 wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Dolata odczytał Uchwałę nr 1/2021 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów za 2020 rok 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 2/0955/26/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Odolanów o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów za 2020 rok 

Burmistrz Marian Janicki poprosił Przewodniczącego Rady o zabranie głosu.  

Na wstępie Burmistrz podziękował Radnym za udzielenie wotum zaufania, które zostało 

poprzedzone przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2020 r. Burmistrz podziękował także 

radnym za słowa uznania złożone pod przygotowanym raportem. Podziękował również 

Komisji Rewizyjnej za przygotowanie pozytywnej opinii o działalności organu 

wykonawczego. Podziękował także służbom finansowym za przygotowanie bardzo 

profesjonalnych materiałów.  

Burmistrz powiedział, że udało się bardzo dużo dokonać, dzięki dyscyplinie finansowej i 

zaangażowaniu służb finansowych, a także dzięki wzorowej i bardzo dobrej współpracy z 

radnymi, sołtysami, przewodniczącymi osiedli i jednostkami podległymi gminie. Dodał, że to 

wszystko zadecydowało, że pracowaliśmy spokojnie, profesjonalnie a także racjonalnie i 

oszczędnie. Burmistrz powiedział, że miniony rok zakończył się bardzo dobrą sytuacją 

finansową. Nadwyżka budżetowa na koniec roku wyniosła 8 660 000 złotych. Gmina 

zaciągnęła 3,7 miliona kredytów, a spłacone został 8 515 000 złotych pożyczek, kredytów. Ze 

środków zewnętrznych gmina pozyskała 10 754 000 złotych, z Rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych gmina pozyskała 240 000 złotych, z Rządowego Programu Inwestycji 

Lokalnych 2 885 000 złotych.  

W tym trudnym czasie stanu epidemii gmina dokonała umorzeń podatkowych dla 

przedsiębiorców na kwotę 358 000 złotych oraz 43 000 złotych odroczeń.  

Gmina dokonała także oszczędności np. na promocji gminy. Na dzień 31 grudnia 2020r. 

zadłużenie Gminy spadło do 43 milionów 168 tysięcy złotych, co jest bardzo pozytywne. 

Gmina dokonała także dziesiątek inwestycji (np. parking na pl. Kościuszki, termomodernizacja 

dworca). Do sukcesów należy także zaliczyć uruchomienie bezpośredniego pociągu z 

Odolanowa do Poznania.  



Burmistrz podziękował wszystkim jednostkom, które dobrze pracowały na rzecz gminy. 

Wspomniał Zakład Usług Komunalnych i Spółkę Odolanowski Zakład Komunalny kierowane 

przez śp. Grzegorza Finke, które to zrealizowały dziesiątki inwestycji i dokonały wymiany sieci 

wodociągowych. 

Na koniec Burmistrz podziękował jeszcze raz wszystkim za dobrą współpracę, życzliwość i 

zrozumienie, za niekiedy trudne decyzje, które ostatecznie mają służyć mieszkańcom. 

Następnie poprosił Radnych o udzielenie absolutorium.     

Następnie podjęto uchwały. 

- Projekt uchwały nr XXVIII/246/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok odczytał Przewodniczący 

Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych 

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

 

- Projekt uchwały nr XXVIII/247/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała 

została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVIII/248/21 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 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVIII/249/21 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 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVIII/250/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odczytała Skarbnik Beata Gościniak.  

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Burmistrz 

Marian Janicki poprosił Przewodniczącego o głos.  

Burmistrz powiedział, że w tym roku gmina chce ogłosić przetarg i przystąpić do remontu 

Ratusza. Burmistrz dodał, że podjęcie uchwały umożliwi realizację powyższej inwestycji. 

Burmistrz stwierdził, że obiekt ratusza jest ciekawy pod względem architektonicznym i czas 

rozpocząć prace. Burmistrz dodał, że nie udało się niestety pozyskać środków na 

dofinansowanie bezzwrotne. 



Następnie przeprowadzono głosowanie. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyjęta 

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

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXVIII/251/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 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 XXVIII/252/21 w sprawie przyjęcia „Samorządowego programu działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2021-2026” 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 XXVIII/253/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu 

Szkół 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 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz odpowiadając na prośbę radnego Jarosława Cierpki powiedział, że zostanie wysłana 

ekipa na cmentarz. 

 

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 XXVIII sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 13:04). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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


