
Protokół XXXIII/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

15 listopada 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 XXXIII 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 następującą proporcją głosów: „za” 14 radnych, „przeciw” 1 radna – 

Barbara Cebulska, „wstrzymało się  0 radnych, 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 XXXI i XXXII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

-XXXIII/284/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

-XXXIII/285/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

-XXXIII/286/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

-XXXIII/287/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych. 

-XXXIII/288/21 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 

Społecznej w roku 2022. 

-XXXIII/289/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

-XXXIII/290/21 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na dofinansowanie kosztów leczenia 

i zakupu leków oraz kosztów ogrzewania, w tym opału. 

-XXXIII/291/21 w sprawie utworzenia pomnika przyrody. 



-XXXIII/292/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych  - Zmieniajmy Gminy na 

Lepsze. 

-XXXIII/293/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolanów. 

-XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

-XXXIII/295/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty. 

-XXXIII/296/21 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik i worek o określonej pojemności. 

-XXXIII/297/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/281/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

15 października 2021r., w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

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

-XXXIII/298/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania 

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

 

6. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXXIII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

z XXXI 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 XXXII sesji i głosowanie w systemie. 

Protokół z XXXII 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 Marcin Szorski odczytał pismo od mieszkańców ul. Bartosza w Odolanowie, skierowane 

do Burmistrza, w sprawie dofinansowania udrożnienia koryta rzeki Barycz i budowy wału 

przeciwpowodziowego na odcinku ulicy Bartosza od numeru 18 do 34. 



Radny Marcin Szorski zgłosił interpelacje w sprawie miejsc parkingowych na odolanowskim 

Rynku. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXIII/284/21 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 XXXIII/285/21 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 XXXIII/286/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i 

Miasta 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 XXXIII/287/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych 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 XXXIII/288/21 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w roku 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 XXXIII/289/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/19 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania 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 XXXIII/290/21 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego 

na dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków oraz kosztów ogrzewania, w tym opału 

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 XXXIII/291/21 w sprawie utworzenia pomnika przyrody 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 XXXIII/292/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych  - 

Zmieniajmy Gminy na Lepsze 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 XXXIII/293/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

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 XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 XXXIII/295/21 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty 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 XXXIII/296/21 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności 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 XXXIII/297/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/281/21 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 15 października 2021r., 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 15 głosami 

„za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIII/298/21 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 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



Burmistrz odpowiadając na interpelację Radnego Marcina Szorskiego powiedział, że w jego 

ocenie nie brakuje miejsc parkingowych. Miejsca postoju są w pobliżu bramy 600-lecia, obok 

remizy, przy ODK. Jednak mieszkańcy chcą parkować blisko Rynku. Burmistrz dodał, że temat 

niedozwolonego parkowania w okolicy rynku musi być skonsultowany z zarządem dróg 

wojewódzkim oraz Powiatowym Zarządem Dróg. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na pismo mieszkańców ulicy Bartosza powiedział, że 

temat wału był omawiany z przedstawicielami Wód Polskich, którzy przyjechali nawet do 

Odolanowa. Burmistrz zwrócił uwagę na potrzebę przekazania gruntu przez mieszkańców ul. 

Bartosza na budowę grobli. Wówczas, po przekazaniu gruntu istnieje możliwość rozwiązania 

problemu. Na chwilę obecną Wody Polskie oraz gmina nie mogą rozwiązać tego problemu 

ponieważ nie ma gruntu.   

 

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 Rady poinformował, że 15 Radnych GiM Odolanów, a także kierownicy 

jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza złożyło 

w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe za 2020. W dniu 2 listopada 2021 r. wpłynęła 

informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim o wynikach analizy 

oświadczeń majątkowych za rok 2020 przekazanych przez Burmistrza GiM Odolanów, 

Przewodniczącego Rady GiM Odolanów oraz Wojewodę Wielkopolskiego. W wyniku 

przeprowadzonych analiz stwierdzono niezgodności w stosunku do 5 radnych z terenu GiM 

Odolanów oraz jednego dyrektora szkoły. Radni oraz dyrektor zostali poinformowani  

o stwierdzonych nieprawidłowościach w złożonych przez nich oświadczeniach majątkowych. 

Stwierdzone niezgodności zostały usunięte przez radnych i dyrektora, poprzez złożenie korekt 

oświadczeń majątkowych za rok 2020. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXXIII sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 16:15). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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


