
Protokół XXXVI/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

24 lutego 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:34 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXVI 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. Radna Gabriela Zawada opuściła salę obrad o godzinie 14:57 - listy 

obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1. Zmiana kolejności projektów uchwał:  

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Odolanowie 

otrzymuje numer XXXVI/325/22 

Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników, a także ustalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia tego handlu otrzymuje numer XXXVI/326/22. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

Proponowana zmiana została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

2. Wprowadzenie projektu uchwały: 

- projekt Uchwały XXXVI/327/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/21 Rady 

Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

Proponowana zmiana została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 



Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 

5 do niniejszego protokołu) i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXXVI/317/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
- XXXVI/318/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XXXVI/319/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości  Tarchały Wielkie. 

- XXXVI/320/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzbno-Gorzyce 
Wielkie” - ul. Leśna w Wierzbnie. 

- XXXVI/321/22 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy i Miasta Odolanów na lata 2021 – 2027. 
- XXXVI/322/22 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022". 

- XXXVI/323/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów. 

- XXXVI/324/22 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym. 

- XXXVI/325/22 w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Odolanowie. 
- XXXVI/326/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników, a także ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego 

handlu. 
- XXXVI/327/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXXVI sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

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

nr 6 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.  

Radni Jarosław Cierpka i Jan Kowalski złożyli interpelację w sprawie: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5335P w zakresie budowy chodnika w m. Garki/Boników ul. Odolanowska na 

odcinku 150 metrów wraz z zaprojektowaniem przejść dla pieszych. 

Radny Marian Dolata zapytał, co z dziurami na drogach, w jaki sposób będą remontowane. 

Radny Marian Dolata zwrócił się także do radnego powiatowego o kwestię naprawy drogi 

powiatowej - ulica Kwiatowa oraz poboczy w Tarchałach Wielkich. 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXVI/317/22 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 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/318/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 odczytała 

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

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

 

- Projekt uchwały XXXVI/319/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości  

Tarchały Wielkie 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 XXXVI/320/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P 

Wierzbno-Gorzyce Wielkie” - ul. Leśna w Wierzbnie 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 XXXVI/321/22 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2021 – 2027 odczytał Przewodniczący Rady. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/322/22 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy i Miasta Odolanów na rok 

2022" odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: 

jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1 (radny Marcin Szorski) na stan 14 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/323/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 



 

- Projekt uchwały XXXVI/324/22 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 

głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/325/22 w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego 

w Odolanowie odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” na 

stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/326/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników, a także ustalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia tego handlu odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami 

„za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVI/327/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/287/21 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 

głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelację radnych pana Jana Kowalskiego i Jarosława Cierpki 

powiedział, że zostanie ona przekazana według właściwości do powiatu. Burmistrz zauważył, 

że na sesji obecny jest radny powiatowy Józef Wajs i dodał, że liczy na jego poparcie w 

realizacji zadania poruszonego w interpelacji.  

Następnie Burmistrz odpowiadając na zapytanie Mariana Dolaty powiedział, że droga w 

Tarchałach Wielkich jest drogą powiatową i sugestie radnego odnośnie reparacji dziur na uli. 

Kwiatowej zostaną przekazane według właściwości do Starosty Ostrowskiego.  

Burmistrz poinformował także, że po rozmowach ze Starostą Ostrowskim oraz Wicestarostą 

rozpocznie się w ramach Polskiego Ładu budowa ścieżki rowerowej do Bonikowa i Garek. 

Burmistrz powiedział także, że ogłoszony został przez powiat przetarg na budowę drogi między 

Gorzycami a Nabyszycami i został wyłoniony wykonawca. Burmistrz dodał, że gmina 

Odolanów wykona dokumentację na budowę oświetlenia ronda w Nabyszycach. Burmistrz 

przypomniał, że gmina dokłada do budowy dróg powiatowych i chodników jeśli jest taka 

potrzeba. Burmistrz powiedział także o przygotowywanych dokumentacjach i o znaczeniu 

środków finansowych z Polskiego Ładu. Burmistrz zaapelował do Rad Sołeckich o 

przekazywanie środków na konkretne cele. 



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 udzielił głosu radnemu powiatowemu panu Józefowi Wajsowi, który 

przypomniał, że na poprzedniej sesji informował radnych o swoich interpelacjach składanych 

do Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Ostrowskiego w kwestiach związanych z 

drogownictwem. Radny przypomniał o inwestycjach ujętych w budżecie powiatu. Radny 

zapowiedział, że w sprawie poruszonej przez radnego Mariana Dolatę w kwestii naprawy drogi, 

wystosuje pismo do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Józef Wajs dodał, że zajmie 

się także sprawą wycięcia krzaków w Świecy. Radny Powiatowy poruszył także sprawę ustawy 

o dodatku dla strażaków ochotników i zapowiedział, że jako długoletni Prezes Zarządu 

Miejsko-Gminnego będzie zajmował się potwierdzaniem przynależności do OSP. 

Radny Powiatowy podziękował radnym za podniesienie wynagrodzenia dla strażaków za 

udział w akcjach gaszenia pożarów. 

Dyskusji nad innymi tematami nie podjęto.  

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXXVI sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVI sesję 

Rady Gminy i Miasta Odolanów (godz. 15:31). 

 

    Protokolant                     Przewodniczący Rady 

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