
Protokół XXXVII/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

24 marca 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:31 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXVII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów. 

Przewodniczący Rady poprosił obecnych o uczczenie minutą ciszy ofiar wojny w Ukrainie. 

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 protokołu z XXXVI sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXXVII/328/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXXVII/329/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XXXVII/330/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/21 z 16 czerwca 2021 roku 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

- XXXVII/331/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXXVII/332/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXXVII/333/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXXVII/334/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XXXVII/335/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolanów. 

- XXXVII/336/22 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 



- XXXVII/337/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów 

na rok 2022. 

- XXXVII/338/22 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego 

odprowadzania ścieków, w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXXVII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

z XXXVII Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 4 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 zakończenia współpracy z miastem 

partnerskim Nieśwież na Białorusi. Radny Marcin Szorski zapytał także, w jaki sposób GiM 

Odolanów wspiera uchodźców z Ukrainy, ile i gdzie przygotowano miejsc dla uchodźców, w 

jaki sposób będą wspierani uczniowie z Ukrainy, na jaką pomoc mogą liczyć uchodźcy poza 

wsparciem CIS i osób prywatnych z terenu gminy. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXVII/328/22 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 5 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/329/22 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 6 do niniejszego protokołu. 



 

- Projekt uchwały XXXVII/330/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/21 z 16 

czerwca 2021 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 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 XXXVII/331/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na 

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

 

- Projekt uchwały XXXVII/332/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 9 o niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/333/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 o niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/334/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na 

stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 11 o niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/335/22 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 12 o niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/336/22 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

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

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 13 o niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/337/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

i Mieście Odolanów na rok 2022 odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 

głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 14 o niniejszego 

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVII/338/22 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 15 o niniejszego protokołu. 

 

 



Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz przed udzieleniem odpowiedzi na interpelację wyjaśnił kwestię dopłaty do ścieków 

na terenie gminy. Następnie odpowiadając na interpelację radnego Marcina Szorskiego 

powiedział, że gmina już od dłuższego czasu nie współpracuje z Białorusią, o czym świadczy 

fakt nie zaproszenia delegacji z Nieświeża na Dni Odolanowa. Burmistrz zapowiedział, że w 

obecnej sytuacji delegacja z Białorusi nie będzie zapraszana do Odolanowa i nie będzie także 

wyjazdów władz samorządowych do miasta partnerskiego Nieśwież. Burmistrz dodał, ze nie 

widzi potrzeby zakończenia współpracy z miastem Nieśwież, ponieważ sytuacja może ulec 

zmianie. Burmistrz stanowczo podkreślił, że Odolanów obecnie nie współpracuje z 

Nieświeżem. 

Odpowiadając na pytanie radnego dotyczące wsparcia dla Ukrainy, Burmistrz powiedział, że 

jest dumny z mieszkańców i ich zaangażowania. Burmistrz poinformował, że urząd 

zadeklarował Wojewodzie Wielkopolskiemu, że w ramach relokacji gmina Odolanów może 

przyjąć 170 osób. Burmistrz powiedział, że gmina ma przygotowane lokale. Burmistrz zwrócił 

również uwagę na sprawę Białorusinów, którzy pracują na terenie gminy i którzy otrzymali 

wezwania do wojska i odmówili, a obecnie sprowadzają swoje rodziny do Odolanowa. 

Burmistrz zwrócił uwagę na działalność Centrum Integracji Społecznej i zaangażowanie w 

wojnę w Ukrainie. Następnie Burmistrz powiedział, że dzieci przybywające z Ukrainę będą 

chodziły do normalnych klas, a jeżeli zaistnieje potrzeba lub zgłoszą problem dyrektorzy, to 

utworzone zostaną oddziały przygotowawcze. Burmistrz zadeklarował wszelką pomoc dla 

potrzebujących z Ukrainy. 

 

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. 

Dyskusji na inne tematy nie podjęto. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XXXVII sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXVII Sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 15:20). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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