
Protokół XXIX/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

19 lipca 2021 r., rozpoczęcie o godz. 13:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXIX 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 XXVIII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXIX/254/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXIX/255/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXIX/256/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. 

- XXIX/257/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Tarchały Wielkie. 

- XXIX/258/21 w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji. 

- XXIX/259/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Odolanów. 



- XXIX/260/21 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego działającego pod 

nazwą Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie z siedzibą przy ulicy Bartosza 

7 w Odolanowie. 

6. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXIX sesji. 

 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu obecnemu na sesji Staroście Ostrowskiemu panu 

Pawłowi Rajskiemu. 

Pan Starosta Paweł Rajski omówił półmetek kadencji na podstawie wyświetlanej prezentacji 

„Kadencja za półmetkiem 2018-2021” - szpital, dom pomocy społecznej, oświata, drogi, tereny 

inwestycyjne (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Następnie pan Starosta wręczył 

Radnym i zaproszonym gościom albumy. 

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie 

prezentacji i zapytał czy radni mają pytania do Pana Starosty. 

Głos zabrała wiceprzewodnicząca Gabriela Zawada, która podziękowała Staroście za 

wykonanie drogi Raczyce-Uciechów oraz jeszcze raz przypomniała o wykonanej drodze 

Uciechów-Sulmierzyce za którą podziękowała. Radna zwróciła uwagę na zły stan ścieżki 

rowerowej, która jest zarośnięta i poprosiła o jej uporządkowanie, a także o zadbanie  

o krawężniki i kratki ściekowe.  

Starosta odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ostrowie Wielkopolskim. 

Następnie wiceprzewodnicząca Gabriela Zawada przypomniała panu Staroście o obietnicy 

złożonej mieszkańcom Uciechowa dotyczącej wykonania około 800 metrów chodnika przy ul. 

Wrocławskiej. Chodnik miał być wykonany po zakończeniu budowy kanalizacji. Radna 

wyraziła nadzieję na wykonie zadania i zaprosiła do Uciechowa, aby przyjrzeć się tej sprawie. 

Radna podziękował Staroście za dotychczas wykonane zadania. 

Starosta Ostrowski powiedział, że przyjmuje zadanie do wiadomości i jeżeli tylko będą 

możliwości zostanie ono wykonane. 

Wiceprzewodnicząca pani Gabriela Zawada wyraziła nadzieję, że zadanie zostanie wykonane 

do końca kadencji. 

Następnie głos zabrał radny Czesław Lis, który zapytał starostę o termin modernizacji dróg 

Gorzyce–Nabyszyce i Nabyszyce-Gliśnica, gdyż stan tych dróg jest bardzo zły.  



Pan Starosta odpowiedział, że projekt jest na ukończeniu. Obecnie jest złożony wniosek na 

zrealizowanie tego zadania. Projekt przewiduje ścieżki rowerowe, rondo w Nabyszycach. 

Kosztorys opiewa na kwotę 10 milionów złotych. Po przekazaniu pieniędzy projekt będzie 

realizowany. Wspólnie z Burmistrzem została podjęta decyzja o wykonaniu nowej nawierzchni 

drogi od strony Gliśnicy w kierunku Nabyszyc, które zostaną połączone. 

 

Następnie głos zabrał radny Jarosław Cierpka podziękował Staroście za deklarację budowy 

ścieżki rowerowej do Bonikowa, Garek. Radny zwrócił się z prośbą o dokończenie budowy 

chodnika w Garkach (około 200 metrów) przy drodze powiatowej w kierunku Bogdaju. 

Radny poprosił także o remont obecnie istniejącego już chodnika i przyjrzenie się sprawie przez 

Powiatowy Zarząd Dróg. 

Pan Starosta podziękował za zwrócenie uwagi na problem remontu istniejącego chodnika. 

Starosta dodał, że najważniejszym tematem jest budowa ścieżki rowerowej Odolanów-

Boników, aż do przejazdu w Garkach. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków 

zewnętrznych. Starosta powiedział, że w przyszłości będzie robiona ścieżka od Białego Daniela 

aż do przejazdu kolejowego w Sośniach, a następnie w kierunku Granowca i później w kierunku 

Garek. 

Starosta zauważył, że największy nacisk jest na budowę ścieżek rowerowych, gdyż jest to 

obecnie na czasie. 

 

Następnie głos zabrała radna Anna Kądziela, która zwróciła się do pana Starosty z prośbą  

o wyczyszczenie kratek ściekowych na drodze powiatowej, które nie odbierają wody. 

Pan starosta odpowiedział, że przekaże sprawę dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ostrowie Wielkopolskim. 

Również pan Przewodniczący Janusz Szustkiewicz zauważył problem zatkanych ścieżek  

w Hucie. 

Starosta dodał, że jest to częsty problem w wielu gminach i starostwo stara się temu zaradzić. 

 

Następnie pan radny Zdzisław Gertig zapytał czy jest w planach budowa obwodnicy 

Odolanowa. Radny dodał, że miasto jest specyficzne przecinają je trzy rzeki i tory kolejowe.  

Starosta Ostrowski odpowiedział, że w tej kadencji nie ma takich planów. Pan starosta dodał, 

że jest jeszcze kilka zadań do wykonania. Starosta powiedział, że dostrzega potrzebę, ale 

obecnie żadne prace w tym temacie nie trwają. 

 



Głos zabrał Burmistrz Marian Janicki, który pogratulował Staroście Ostrowskiemu licznych 

sukcesów m.in. rozbudowa szpitala czy dom pomocy społecznej. Burmistrz dodał, że cieszy się 

iż zaczęły być remontowane drogi. Burmistrz podziękował za owocną współpracę i 

pogratulował jeszcze raz Panu Staroście, Panu Wicestaroście i całej Radzie Powiatu sukcesów 

na półmetku kadencji i dodał, że szkoda iż Odolanów nie jest stolicą Powiatu. 

Burmistrz zauważył, że zmiany wymaga stan chodników i ścieżek rowerowych, które bardzo 

często są zaniedbane. Zarośnięte chodniki wymagają pielęgnacji. Burmistrz dodał, że na 

bieżące utrzymanie dróg należy przeznaczyć więcej środków. Burmistrz zauważył, że jeżeli 

powiat czy gminę stać na budowę dróg i ścieżek to należy je odpowiednio utrzymywać i o nie 

zadbać. Społeczeństwo oczekuje porządku, największy problem z porządkiem jest na terenach 

niezamieszkałych. Burmistrz powiedział, że gmina może przejąć zadanie utrzymania 

chodników po odpowiednich ustaleniach. 

Następnie Burmistrz zwrócił uwagę na kwestię kanalizacji deszczowej przy wszystkich 

drogach powiatowych. Kwestia dotyczy rozgraniczenia wykonywania zadań związanych z 

kanalizacją pomiędzy gminą i powiatem. 

Burmistrz odniósł się do kwestii terenów przemysłowych realizowanych przez Powiat 

Ostrowski i pogratulował Panu Staroście pomysłu.  

Pan Starosta podziękował Burmistrzowi za ciepłe słowa i zauważył, że pomysł budowania 

strefy i przyciągania inwestorów zaczerpnął z Odolanowa np. Woseba i liczy na sprzedaż 

terenów inwestycyjnych, a pozyskane środki częściowo wrócą do Odolanowa. Starosta 

powiedział, że pomimo iż Odolanów nie jest stolicą Powiatu to jednak podkreślił, że 

mieszkańcy gminy są leczeni w ostrowskim szpitalu, a młodzież z Odolanowa uczęszcza do 

ostrowskich szkół. Pan Starosta powiedział, że Powiat koncentruje się na drogach poza miastem 

Ostrowem.  

Starosta powiedział, że dostrzega kwestię zaniedbanych chodników i ścieżek. Najbardziej 

irytują te miejsca, gdzie ludzie mieszkają i nie dbają o teren przy swoich posesjach. Sprawa 

utrzymania porządku na chodnikach jest utrudniona przy terenach niezamieszkałych. Starosta 

zauważył, że również sprawa kanalizacji wymaga dokładnego omówienia. Starosta dodał, że 

celem przybycia na Sesję Rady było zdać sprawozdanie co do wykonanych zadań i 

podziękować za dotychczasową współpracę i życzyć dalszej, owocnej współpracy. Starosta 

bardzo podziękował za możliwość zabrania głosu na Sesji Rady.  

 

 



Następnie Przewodniczący Rady poruszył kwestię planów związanych z budową chodnika w 

Hucie. 

Pan Starosta powiedział, że wszystko, co zostało zaplanowane będzie realizowane również we 

współpracy z gminą Odolanów. Starosta dodał, że  Powiat z niczego się nie wycofuje. 

 

Następnie o głos poprosił Burmistrz Marian Janicki, który zasygnalizował Panu Staroście temat 

dotyczący Dolnośląskiego związany z budową autostrady rowerowej. Gmina Odolanów 

współpracuje z gminą Milicz. Gminie Odolanów zależy na kontynuowaniu ścieżki rowerowej 

z Uciechowa w stronę Bartnik. Daje to możliwość dostępu do Doliny Baryczy i stawów 

milickich. Zwolennikiem tej idei jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz 

dodał, że liczy na współpracę ze Starostwem i rozwinięcie pomysłu połączenia Województwa 

Wielkopolskiego z Dolnośląskim poprzez ścieżkę rowerową. 

Pan Starosta powiedział, że zna temat, który był już poruszany w trakcie spotkania z 

Burmistrzem i dodał, że bardzo ceni wymianę poglądów. Starosta powiedział, że temat ścieżek 

jest istotny i liczy na przypływ pieniędzy, który umożliwi realizację budowy ścieżek. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII. 

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

nie zgłoszono.  

Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i głosowanie w systemie. 

Protokół z XXVIII sesji został przyjęty następująca proporcją głosów: jestem za 14 radnych, 

jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0 na stan 15 Radnych obecnych na sesji. W głosowaniu nie 

wziął udziału obecny na sesji radny Jan Kowalski (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. 

Radna Anna Kądziela złożyła interpelacje w sprawie udrożnienia kratek ściekowych w drodze 

powiatowej w Raczycach (temat został przedstawiony Panu Staroście Ostrowskiemu) oraz  

o udrożnienie studni chłonnych na ulicy Leśnej i Słonecznej. 

Następnie głos zabrała radna Maria Skrzypińska, która podziękowała za modernizację placu 

św. Barbary w Odolanowie. Radna podziękowała również za przebudowę ul. Mostowej. 



Radny Marian Dolata poprosił o zabezpieczenie niestrzeżonego przejazdu kolejowego na ulicy 

Kwiatowej w Tarchałach Wielkich, poprzez rogatki lub ustawienie luster. Radny dodał, że jest 

tam słaba widoczność.  

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXIX/254/21 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 XXIX/255/21 w sprawie zmiany 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 XXIX/256/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości 

Odolanów 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 XXIX/257/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości 

Tarchały Wielkie 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 XXIX/258/21 w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji 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 XXIX/259/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Odolanów 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 XXIX/260/21 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego 

działającego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie z siedzibą przy ulicy 

Bartosza 7 w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 

głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na interpelację radnej Anny Kądzieli powiedział, że  

temat studni chłonnych zostanie rozważony. Burmistrz dodał, że modernizacja ul. Leśnej 

pozwoli rozwiązać problem. 



Burmistrz podziękował radnej Marii Skrzypińskiej za miłe słowa uznania za wykonanie 

modernizacji placu św. Barbary i przebudowy ul. Mostowej. 

Odpowiadając na zapytanie radnego Mariana Dolaty, Burmistrz powiedział, że gmina zwróci 

się do zarządcy sieci o ustawienie ragatki lub luster. Burmistrz zauważył, że problemem są 

również skrzynki, które zasłaniają widoczność. 

O zabranie głosu poprosiła Radna Anna Kądziela, która podziękowała za ustawienie lampy  

w Raczycach. 

 

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. 

 

O zabranie głosu poprosił Burmistrz Marian Janicki, który poinformował o złożeniu wniosków 

w ramach programu Polski Ład. Złożone wnioski dotyczą:  

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie GiM Odolanów  

w miejscowości Kaczory i Tarchały Wielkie - wartość inwestycji wynosi 42 miliony 

złotych. 

2. Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie GiM 

Odolanów - wartość inwestycji wynosi 15 milionów złotych, wkład gminy wynosi 1,5 

miliona złotych. 

3. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza 

XIX-wiecznego, zabytkowego Ratusza w Odolanowie - wartość inwestycji wynosi  

6,5  miliona złotych, wkład gminy wynosi 1,5 miliona złotych. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXIX sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 14:44). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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


