
Protokół XXXV/21 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

30 grudnia 2021 r., rozpoczęcie o godz. 12:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXV 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 XXXIII sesji i XXXIV sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXXV/308/21 w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów” na rok 2022. 

- XXXV/309/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku, zadania własnego związanego 
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 

Wielkie. 

- XXXV/310/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków, 
w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Raczycach. 

- XXXV/311/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendiów 
i nagród Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, 

artystyczne i językowe. 

- XXXV/312/21 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przyjętego uchwałą nr VI/35/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Odolanów przy ul. 

Bartosza. 

- XXXV/313/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
- XXXV/314/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 



- XXXV/315/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XXXV/316/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 
 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2021. 

8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XXXV sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII sesji i XXXIV sesji. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

XXXIII 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 XXXIV i głosowanie w systemie. Protokół z 

XXXIV 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 złożył interpelację w sprawie basenu. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXV/308/21 w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów” na rok 2022 odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXV/309/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku, zadania 

własnego związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na 

gruntach wsi Wysocko Wielkie odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 

głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 o niniejszego 

protokołu. 



 

- Projekt uchwały XXXV/310/21 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 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXV/311/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania 

stypendiów i nagród Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia naukowe, 

sportowe, artystyczne i językowe 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 XXXV/312/21 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego uchwałą nr VI/35/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 marca 2015r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Odolanów 

przy ul. Bartosza 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 XXXV/313/21 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 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXV/314/21 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 12 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXV/315/21 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 13 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że rozpoczyna się procedura 

uchwalenia budżetu na rok 2022. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Beatę Gościniak o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

Skarbnik Beata Gościniak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza Mariana Janickiego  

o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Burmistrz Marian Janicki powiedział, że stanowisko jest pozytywne, drobne wskazówki 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zostaną uwzględnione. Dodał, że Regionalna Izba 



Obrachunkowa pozytywnie oceniła projekt budżetu na 2022 r. i poprosił radnych o 

przegłosowanie uchwały. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i 

Zdrowia Dorotę Katarzynę Bzik o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022. 

 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Grzegorza Fleischera o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022. 

 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów i Spraw 

Samorządowych Annę Kądzielę o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie 

stanowiska w sprawie opinii Komisji Rady. 

Burmistrz Marian Janicki podziękował za pozytywne ustosunkowanie się poszczególnych 

Komisji do projektu budżetu na 2022 r. Dodał, że liczy na poparcie autopoprawek.  

 Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik i Pana Burmistrza o omówienie 

autopoprawek.  

Skarbnik Beata Gościniak omówiła autopoprawki. 

Burmistrz Marian Janicki powiedział, że w międzyczasie wpłynęły dodatkowe środki. 

Wprowadzane zmiany są korzystne dla GiM Odolanów. Burmistrz poprosił o zaakceptowanie 

autopoprawek. 

 Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje Rady nie wniosły do tej pory 

żadnych poprawek. Przewodniczący zapytał czy radni wnoszą jakieś propozycje do budżetu. 

Radni nie wnieśli autopoprawek do projektu budżetu na 2022 r. 

 Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem procedury jest dyskusja nad 

projektem uchwały budżetowej, autopoprawkami Burmistrza i poprawkami Radnych. 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos.  

Dyskusji nie podjęto. 

 Następnie odbyło się głosowanie nad akceptacją projektu uchwały budżetowej na 2022r. 

Projekt zaakceptowano 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 

14 do niniejszego protokołu). 

Głosowanie autopoprawek Burmistrza i poprawek radnych. 

- Autopoprawka nr 1 Zmiana paragrafu 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki na finansowanie wydatków 



na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 +0,32 zł. – 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

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

- Autopoprawka nr 2 Zmiana paragrafu 2 ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 

rok 2022 (+3.429.116,99) z tego wydatki bieżące -593.591,56 zł. wydatki majątkowe 

+4.022.708,55 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 

15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

- Autopoprawka nr 3 Zmiana paragrafu 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostek samorządu terytorialnego (+827.454,55 zł) - odczytała Skarbnik Beata 

Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na 

sesji i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 4 Zmiana paragrafu 3 ust. 1 zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 

3.429.116,99 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 

15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

- Autopoprawka nr 5 Zmiana paragrafu 3 ust 2 zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 

+3.429.116,99 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 

15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. 

- Autopoprawka nr 6 Zmiana paragrafu 4 pkt 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych +55.000,00 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została 

przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 7 Zmiana brzmienia paragrafu 13 „Planuje się dochody w kwocie 

9.000.000,00 zł i wydatki finansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 

kwocie (+1.170.862,99 zł) 11.173.661,81 zł, z tego środki: - Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie (+1.020.176,44 zł) 2.022.976,44 zł, - Rządowego Funduszu Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 9.000.000,00 zł, - na realizację zadań w zakresie rozwijania szkolnej 

infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w kwocie 150.686,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 

13 - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 



- Autopoprawka nr 8 zmiana paragrafu 14 Zmiana pkt 1 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł 

(rezerwa ogólna). Zmiana pkt 2 zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł (rezerwy celowe). Zmiana 

punkt 2b zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł (rezerwa na zakup energii) - odczytała Skarbnik 

Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 9 Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich 245 000,00 zł. - 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 10 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie 710 000,00 zł. - 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 

15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 11 Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w 

Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV) 214 000,00 zł.  - odczytała Skarbnik Beata 

Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na 

sesji i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 12 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Odolanowie wraz z instalacją systemu Oze +613 454,55 do kwoty 1 790 000,00 zł. - odczytała 

Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 13 Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej +2 

158 254,00 do kwoty 2 258 254,00 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka 

została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 

27 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 14 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 zł. - odczytała 

Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 15 Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego  

25 000,00 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami 

„za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 16 Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie 17 000,00 

zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

- Autopoprawka nr 17 Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie  

30 000,00 zł. - odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą 



proporcją głosów: jestem „za” 14, jestem „przeciw” 0, wstrzymuję się 1 (radny Marcin Szorski)  

na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Po zakończeniu głosowania nad autopoprawkami Przewodniczący Rady poprosił Panią 

Skarbnik o odczytanie projektu uchwały XXXV/316/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2022. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego Marcina Szorskiego powiedział, że nie 

podziela zdania, że basen popada w ruinę. Burmistrz zauważył, że basen jest na bieżąco 

konserwowany i zadbany. Burmistrz dodał, że priorytetem jest budowa krytej pływalni, która 

ma być oddana do końca 2023 r.. Z perspektywy czasu basen zostanie zmodernizowany, a koszt 

remontu może wynieś od 4 do 7 mln złotych. Basen miejski wymaga gruntownej modernizacji 

hydrofornii, gdyż Wody Polskie nie pozwalają spuszczać wody chlorowanej do rzeki. 

Burmistrz dodał, że w najbliższym czasie nie będzie modernizacji basenu miejskiego gdyż 

wymaga to dużych środków finansowych, a priorytetem jest wybudowanie krytej pływalni.  

 

Ad 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2021. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z paragrafem 68 Statutu Gminy  

i Miasta Odolanów, przewodniczący Komisji stałych przedstawiają sprawozdania  

z działalności komisji za miniony rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariana Dolata przedstawił sprawozdanie  

z działalności komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorza Fleischer przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji.  

Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Samorządowych Anna Kądziela przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Dorota Katarzyna Bzik przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Skrzypińska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionych sprawozdań.  



Następnie Przewodniczący Rady poprosił radną Annę Kądzielę o wyjaśnienie kwestii 

przenoszenia uczniów do innych szkół. 

Radna Anna Kądziela powiedział, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Finansów i 

Spraw Samorządowych. Radna powiedział, że rodzice z małych miejscowości, także z Huty 

zwracają się z propozycją, aby dzieci z klas gdzie jest mało uczniów były przenoszone do 

innych szkół, gdyż w tych klasach nie ma rywalizacji.  

Przewodniczący zauważył, że nigdy nie dotarły do niego, jako sołtysa i radnego wsi Huta, głosy 

rodziców w tej sprawie. 

Innych uwag do sprawozdań nie zgłoszono. 

Ad 8. 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. 

Dyskusji na inne tematy nie podjęto. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Powiatowemu panu Józefowi Wajs, który 

przekazał informacje o uchwaleniu budżetu Rady Powiatu Ostrowskiego na 2022 r. nas kwot e 

ponad 214 mln zł. Radny powiatowy powiedział, że w budżecie znalazły się dwa zadania 

dotyczące GiM Odolanów: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Odolanowa do Bonikowa 

(kwota to 3,5 mln zł.) oraz przebudowa drogi z Gorzyc Wielkich do Nabyszyc z rondem w 

miejscowości Nabyszyce (kwota to 5,5 mln zł). Następnie radny powiatowy wymienił sprawy 

o które zabiega w powiecie: przebudowa ul. Strzeleckiej w Odolanowie, położenie dywanika 

asfaltowego ze Świecy II do Bonikowa, chodnika w Raczycach, budowa chodnika przy ul. 

Wrocławskiej w Uciechowie, kontynuacja chodnika w Gorzycach Małych, położenie dywanika 

asfaltowego w Nadstawkach w kierunku Trzcielin, budowa chodnika w Hucie po stronie 

świetlicy wiejskiej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Wierzbna do Łąkocin, położenie 

dywanika asfaltowego z Bab w kierunku Nabyszyc. Radny powiatowy podkreślił, że 

wymienione inwestycje są zbieżne z pismem Burmistrza Mariana Janickiego, które skierował 

do Starosty Ostrowskiego we wrześniu i październiku 2021 r. Następnie radny powiatowy 

wymienił główne inwestycje realizowane przez Powiat Ostrowski: budowa Domu Pomocy 

Społecznej przy Staroprzygodzkiej, budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

modernizacja szpitala, modernizacja bursy szkolnej. Następnie Radny Powiatowy podziękował 

za dotychczasową współpracę. 



Następnie o głos poprosił Burmistrz Marian Janicki. Burmistrz podziękował za wsparcie 

radnego powiatowego Józefa Wajsa i podkreślił, że pismo w sprawie inwestycji na terenie GiM 

Odolanów zostało wysłane już wcześnie, co również zauważył radny powiatowy. Burmistrz 

dodał, że chciałby, aby wspomniane zadania zostały zrealizowane. Burmistrz podkreślił, że 

wiele zadań realizowanych przez powiat, możliwe jest dzięki pozyskaniu środków rządowych. 

Burmistrz podziękował radnemu powiatowemu za dbanie o interesy mieszkańców GiM 

Odolanów. Burmistrz powiedział, że odpowiedź Starosty Ostrowskiego na jego pisma  

z września i października była lakoniczna i dotyczyła tylko dwóch tematów: Gorzyce Wielkie 

oraz ścieżka rowerowa do Bonikowa i Garek. Burmistrz podkreślił dobrą współpracę  

z powiatem oraz zwrócił uwagę na dofinansowanie z programów rządowych, dzięki czemu 

inwestycje drogowe są realizowane. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady złożył Mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej życzenia na Nowy Rok 

2022r. 

 

Ad 9. Zakończenie obrad XXXV sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXV Sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 13:41). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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