
Protokół XXXIV/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

6 grudnia 2021 r., rozpoczęcie o godz. 15:08 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXIV 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.  Podjęcie uchwał: 

 

- XXXIV/299/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXXIV/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXXIV/301/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2022-2024 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

- XXXIV/302/21 w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych. 

- XXXIV/303/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/261/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych sołtysom, zmienionej uchwałą nr XVI/147/20 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 27 marca 2020 r. 

- XXXIV/304/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 z dnia 15 listopada 2021 r. 

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. 



- XXXIV/305/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/296/21 z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 

i worek o określonej pojemności. 

- XXXIV/306/21 w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

- XXXIV/307/21 w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów dwóch 

mieszkań chronionych wspieranych i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym. 
 

4. Zakończenie obrad XXXIV sesji. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXIV/299/21 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 4 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIV/300/21 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 5 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIV/301/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2022-2024 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za" na stan 

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

 

- Projekt uchwały XXXIV/302/21 w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 

15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

 

 

 



 

 - Projekt uchwały XXXIV/303/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/261/17 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 

i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom, zmienionej uchwałą nr XVI/147/20 Rady 

Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020 r odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, 

„jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. W głosowaniu nie wzięli udziału obecni na 

sesji radni: Janusz Szustkiewicz, Grzegorz Fleischer. 

 

- Projekt uchwały XXXIV/304/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 z dnia 15 listopada 

2021 r. 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 Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za" na stan 15 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt XXXIV/305/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/296/21 z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek 

o określonej pojemności odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została 

przyjęta 15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt XXXIV/306/21 w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt XXXIV/307/21 w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów dwóch mieszkań 

chronionych wspieranych i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została 

przyjęta 15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 



 

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami Przewodniczący Rady złożył mieszkańcom Ziemi 

Odolanowskiej życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 

 

Ad 4. Zakończenie obrad XXXIV sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 15:39). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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