
Protokół XXXI/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

20 września 2021 r., rozpoczęcie o godz. 15:15 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXI 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 protokołów z XXIX i XXX sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

-XXXI/263/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

-XXXI/264/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

-XXXI/265/21 przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

-XXXI/266/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. 

-XXXI/267/21 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

-XXXI/268/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/20 Rady Gminy i Miasta 

w Odolanowie 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. 

-XXXI/269/21 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Odolanów w 

roku szkolnym 2021/2022. 



-XXXI/270/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej jednostkom organizacyjnym 

oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej 

do udzielania tych ulg. 

-XXXI/271/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

-XXXI/272/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

-XXXI/273/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

-XXXI/274/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

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

- XXXI/275/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

ścieków, w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach. 

6. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXXI sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

z XXIX Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu). 

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

z XXX 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 Maciej Żuraw zgłosił interpelacje w sprawie montażu lustra przy ulicy Gimnazjalnej w 

Odolanowie. 

Radny Jarosław Cierpka odczytał petycję rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej w Garkach.  

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXI/263/21 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 XXXI/264/21 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 XXXI/265/21 przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 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 XXXI/266/21 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 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXI/267/21 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia ich przebiegu 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 XXXI/268/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/20 Rady Gminy 

i Miasta w Odolanowie 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 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXI/269/21 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i 

Mieście Odolanów w roku szkolnym 2021/2022 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 XXXI/270/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania 

organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg 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 XXXI/271/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 z dnia 24 kwietnia 

2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została 

przyjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14 radnych, jestem przeciw 0 radnych, 

wstrzymuję się 0 radnych na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu. W głosowaniu nie wziął udziału obecny na sesji Janusz Szustkiewicz. 

 

- Projekt uchwały XXXI/272/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/19 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 

następującą proporcją głosów: jestem za 14 radnych, jestem przeciw 0 radnych, wstrzymuję się 

0 radnych, na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. W głosowaniu nie wziął udziału obecny na sesji Janusz Szustkiewicz. 

 

- Projekt uchwały XXXI/273/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

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

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXI/274/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 

zbiorowego odprowadzania ścieków, w taryfie Zakład Usług Komunalnych z siedzibą 

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

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXI/275/21 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 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na interpelację radnego pana Macieja Żurawia 

powiedział, że sprawa montażu lustra na ulicy Gimnazjalnej będzie załatwiona pozytywnie 

ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.  

Burmistrz Marian Janicki odnosząc się do petycji złożonej w imieniu rodziców przez radnego 

Jarosława Cierpkę powiedział, że zostanie ona przekazana panu Wiceburmistrzowi, który 

nadzoruje sprawy oświaty. Burmistrz zaznaczył, że niestety spada liczba urodzeń na terenie 

gminy. Burmistrz dodał, że lokatorzy również mają swoje prawa i jeżeli mieliby opuścić lokal 

to trzeba im znaleźć lokal zastępczy. Burmistrz podkreślił, że lokatorzy nie mogą być uciążliwi 

dla innych użytkowników lokalu. Burmistrz powiedział, że temat zostanie przeanalizowany i 

będzie przeprowadzona rozmowa z lokatorami tak, aby znaleźć rozwiązanie dla problemu. 

 

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. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Maria Szczypińskiej, która poruszyła 

sprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej w kierunku z Odolanowa do 

Świecy i dalej w kierunku Ostrzeszowa. Radna dodała, że według jej wyliczeń na drodze tej 

zginęło osiem osób i było ponad 10 kolizji drogowych. Radna wskazała na bliskość drzew, 

które są główną przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Radna dodała, że drzewa przy drodze 

powinny być sukcesywnie usuwane, gdyż stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu 

drogowego. Radna podkreśliła, że nie jest przeciwnikiem zieleni i popiera sadzenie młodych 

drzew. 

Burmistrz Marian Janicki odnosząc się do wypowiedzi Radnej Marii Skrzypińskiej powiedział, 

że za wycinanie drzew są kary. Burmistrz dodał, że o wycięcie drzew może wystąpić zarządcą 

drogi czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Burmistrz powiedział, że zwrócił się z 

prośbą o utwardzenie poboczy, a także wystosował pismo do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego o zaprojektowanie obwodnicy dla Odolanowa i Świecy. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXXI sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 16:17). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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


