
Protokół XXXVIII/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

19 maja 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XXXVIII 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 stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co 

stanowi, że Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna na sesji 

była radna: Dorota Katarzyna Bzik - 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. Wprowadzenie projektu uchwały: 

- projekt Uchwały XXXVIII/344/22 w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Odolanów. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

Proponowana zmiana została przyjęta 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 

4 do niniejszego protokołu) i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXXVIII/339/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXXVIII/340/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XXXVIII/341/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. 



- XXXVIII/342/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Uciechów. 

- XXXVIII/343/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/337/22 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów  

z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

i Mieście Odolanów na rok 2022. 

- XXXVIII/344/22 w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Odolanów. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 14 głosami „za” na stan 14 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 Zdzisław Gertig złożył interpelację w sprawie naprawy ulicy Jarzębinowej  

w Odolanowie. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XXXVIII/339/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 14 głosami 

„za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

- Projekt uchwały XXXVIII/340/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 odczytała 

Skarbnik Beata Gościniak. 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 7 do niniejszego protokołu. 
 



- Projekt uchwały XXXVIII/341/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w 

miejscowości Odolanów odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami 

„za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVIII/342/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w 

miejscowości Uciechów odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 14 głosami 

„za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVIII/343/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/337/22 Rady 

Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2022 r. 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 14 głosami „za” na stan 14 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXVIII/344/22 w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Odolanów odczytał 

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

na sesji i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na interpelację radnego Zdzisława Gertig powiedział, 

że droga dojazdowa do posesji zostanie naprawiona. Burmistrz nie zgodził się z opinią, że stan 

techniczny ul. Jarzębinowej może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Burmistrz 

powiedział, że zainteresuje się tematem. 

Następnie głos zabrał radny Zdzisłąw Gertig, który powiedział, że droga jest specyficzna, jest 

to droga po byłym wyrobisku z cegielni. Radny dodał, że wizja lokalna wszystko wyjaśni. 

Burmistrz Marian Janicki powiedział, że drogi będące własnością gminy mają być przede 

wszystkim przejezdne oraz nie powinny nigdy stanowić zagrożenia dla użytkowników. 

 

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. 

Przewodniczący poprosił pana Burmistrza o przedstawienie informacji w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego OZK. 

W imieniu Burmistrz informację przekazała Skarbnik Beata Gościniak. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Marian Janicki, który powiedział, że likwidowany Zakład 

Usług Komunalnych przekształcony zostanie w spółkę, która będzie miała możliwości 



zaciągania zobowiązań i inwestowania oraz pozyskiwania środków finansowych. Spółka ma 

inne możliwości niż Zakład Usług Komunalnych.  

Burmistrz Marian Janicki powiedział także o planowanej budowie basenu krytego oraz o 

ofercie złożonej przez jednego z wykonawców na budowę tej inwestycji w kwocie blisko 40 

mln zł. Burmistrz dodał, że przetarg został unieważniony, ponieważ budowa basenu za taką 

kwotę byłaby nieracjonalna. Został ogłoszony nowy przetarg. Burmistrz powiedział, że 

pozyskane środki z Polskiego Ładu to aż 13,5 mln zł. i liczy, że w nowym przetargu pojawią 

się racjonalne oferty. Burmistrz powiedział także, że w przyszłości planowana jest 

modernizacja basenu przy ul. Słonecznej. 

Dyskusji nad innymi tematami nie podjęto.  

 

Ad 9. Zakończenie obrad XXXVIII sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII sesję 

Rady Gminy i Miasta Odolanów (godz. 14:35). 

 

    Protokolant                     Przewodniczący Rady 

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