Protokół XV/16
z sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów
12 lutego 2016 r., rozpoczęcie o godz. 15.00
Urząd GiM Odolanów, ul. Rynek 11

1. Otwarcie sesji.
Otwarcia XV sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów dokonał Przewodniczący Rady Jan
Prokop. Powitał radnych i zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 14 radnych (nieobecny Andrzej Martewicz), 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.
Funkcję sekretarza obrad powierzono Radnej Dorocie Katarzynie Bzik.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
– XV/109/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
– XV/110/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
– XV/111/16 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki
– XV/112/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarchały
Wielkie na lata 2015 – 2022 oraz Planu Odnowy Miejscowości Gliśnica na lata
2016-2022
– XV/113/16 w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa
wsi
2013-2020”
– XV/114/16 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum
prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

– XV/115/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na
realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu
Ostrowskiego”
– XV/116/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków
w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku
– XV/117/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Dyskusja.
9. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy i Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
Uwag do protokołu z XIV sesji nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jan Jacyno:
– poparcie działań dot. przebudowy linii energetycznej wraz z przesunięciem lampy przy
posesji p. Tacika
– wykonanie instalacji elektrycznej na terenie stawu w Bonikowie
– wycięcie konarów drzew na drodze w kierunku miejscowości Bałamącek
Radny Jarosław Cierpka:
– pytanie do sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym: czego
dotyczyła konferencja "Wielkopolska Odnowa wsi 20123 – 2020"?
Burmistrz odpowiedział, że konferencja dotyczyła możliwości składania wniosków na
realizację tzw. małych projektów, do kwoty 25 tys. zł.
Radny Marian Dolata:
– wycięcie krzewów przy Rowie C na zakręcie w Tarchałach Wielkich
Radny Adam Grochowski:
– likwidacja betonowych koszy na śmieci, znajdujących się na Placu Kościuszki
w Odolanowie

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Burmistrz nie będzie na
sesjach przedstawiał sprawozdania ze swojej działalności. Radni będą otrzymywać na

piśmie takie sprawozdanie, a na sesji, w pkt. Zapytania i wolne wnioski, będzie można
zadać ewentualne pytania do tego dokumentu. Zmieniona formuła wpłynie na
usprawnienie przebiegu sesji. Radni zaakceptowali propozycje jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu.
5. Podjęcie uchwał:
Przewodniczący Rady poprosił i wyrażenie opinii o projektach uchwał.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Samorządowych Pani Anna Kądziela,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Grzegorz Fleischer oraz
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Pan Janusz Szustkiewicz wyrazili
w imieniu Komisji pozytywne opinie o projektach uchwał.
Treść uchwały XV/109/16 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan
14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/110/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała
Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 Radnych
obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/111/16 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Garki
odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan
14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/112/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarchały
Wielkie na lata 2015 – 2022 oraz Planu Odnowy Miejscowości Gliśnica na lata 2016-2022
odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan
14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/113/16 w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska
Odnowa wsi 2013-2020” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została
przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/114/16 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum
prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop.
Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.

Treść uchwały XV/115/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Powiatu Ostrowskiego” odczytał Przewodniczący Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta
14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/116/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do 1 m3 ścieków
w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2016 roku odczytał Przewodniczący Rady
Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na sesji.
Treść uchwały XV/117/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
stosowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie odczytał Przewodniczący
Rady Jan Prokop. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 Radnych obecnych na
sesji.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Burmistrz odpowiedział na interpelacje w sposób następujący:
– P. Tacik, jako właściciel posesji, musi wystąpić z wnioskiem do Energetyki. Wniosek ten
należy jednocześnie skierować do Urzędu, do wiadomości. Wówczas Urząd poprze starania
o przesunięcie lampy
– możliwości założenia instalacji elektrycznej na stawie w Bonikowie zostaną rozpoznane.
Jeśli będzie to nieduży koszt, zostanie tam wykonana instalacja
– krzewy zostaną wycięte
– kosze na Pl. Kościuszki nie będą zlikwidowane. Będzie wystosowany apel do mieszkańców,
żeby nie zapełniać kosza domowymi śmieciami.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Gabriela Zawada zapytała, czy każda wioska musi mieć opracowaną strategię rozwoju.
Burmistrz odpowiedział, że Plany Odnowi Wsi są konieczne, jeśli miejscowość chce
pozyskiwać pieniądze, ale jeśli wioska chce opracować taki plan, to musi przeznaczyć na ten
cel środki z Funduszu Sołeckiego.
Radny Jan Jacyno zapytał, jakie są korzyści z programu Wielkopolska Odnowa Wsi.
Burmistrz odpowiedział, że przykładem jest tu miejscowość Tarchały Wlk., gdzie w ramach
tego programu wybudowano siłownię zewnętrzną i plac zabaw przy sali wiejskiej za kwotę
blisko 50 tys. zł.
Radna Mariola Lepka zapytała Burmistrza o szczegóły spotkania w Warszawie w siedzibie
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Burmistrz odpowiedział, że spotkanie dotyczyło budowy ścieżek rowerowych. Gmina zgłosiła
projekt na budowę dwóch ścieżek, a mianowicie między miejscowościami Raczyce –
Uciechów oraz Odolanów – Boników.
8. Dyskusja.
Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Dyskusji
na inne tematy nie podjęto.
9. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy i Miasta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV sesję Rady
(godz. 15.35).
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