
Protokół XXXIX/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

14 czerwca 2022 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 XXXIX 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.  

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1. Wprowadzenie projektu uchwały: 

- Uchwała XXXIX/354/22 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. 

 

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). 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 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 XXXVIII sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Odolanów za rok 2021. 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Odolanów za rok 2021. 



7. Podjęcie uchwał: 

- XXXIX/345/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów wotum 

zaufania. 

- XXXIX/346/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

- XXXIX/347/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

- XXXIX/348/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXXIX/349/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XXXIX/350/22 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

- XXXIX/351/22 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Odolanów. 

- XXXIX/352/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. 

- XXXIX/353/22 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Garki oraz Huta. 

- XXXIX/354/22 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. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad XXXIX sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do zapisów w protokole z XXXVIII sesji. Uwag 

nie zgłoszono. Protokół z XXXVIII Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych 

obecnych na sesji i stanowi 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 8 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. 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Odolanów za rok 2021. 

Przewodniczący Rady poprosił zastępcę Burmistrza Pana Jan Prokopa o przedstawienie raportu 

za rok 2021. 



Zastępca Burmistrza pan Jan Prokop powiedział, że przygotowany raport o stanie GiM 

Odolanów za rok 2021 jest syntezą najważniejszych i najistotniejszych działań gminy w 

minionym roku oraz instytucji podległych. Celem raportu było pokazanie pełnego obrazu 

sytuacji na polu oświaty, kultury i innych.  

 

Ad 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Odolanów za rok 2021. 

Głos w debacie zabrał Radny Maciej Żuraw, który powiedział, że raport o stanie gminy 

Odolanów za rok 2021  jest opracowany, rzetelnie i przejrzyście. Radny zwrócił uwagę na opis 

jednostek podległych oraz inne punkty raportu, które są przedstawione poprawnie. 

O głos poprosiła Radna Barbara Cebulska, który powiedziała, że raport jest bardzo obszerny i 

zawiera cenne informacje, z których można się dowiedzieć o funkcjonowaniu GiM Odolanów, 

jest przygotowany rzetelnie i starannie. Radna pochwaliła autorów raportu. 

Następnie Wiceburmistrz Jan Prokop podziękował Radnym za słowa uznania za przygotowany 

raport.  

 

Ad 7. Podjęcie uchwał. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 28 aa pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, 

po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Następnie Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały XXXIX/345/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów wotum 

zaufania. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów poinformował, że rozpoczyna się procedura 

udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2021.  

 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Beatę Gościniak o omówienie sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia.  

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem i poprosił o zabranie 

głosu. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący stwierdził, że brak pytań świadczy o tym, że materiały zostały przejrzyście 

przedstawione i dlatego nie ma żadnych pytań. 



Następnie Pani Skarbnik Beata Gościniak omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2021.  

 

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu Nr SO - 2/0954/174/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021 wraz z informacją 

o stanie mienia. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Dolata odczytał Uchwałę nr 1/2022 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów za 2021 rok 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu nr SO - 2/0955/80/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Odolanów o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów za 2021 rok 

 

Następnie podjęto uchwały. 

 

Uchwałę nr XXXIX/346/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 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. 

 

Uchwałę nr XXXIX/347/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 

15 głosami "za" na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

O głos poprosił Burmistrz Marian Janicki, który podziękował za udzielenie wotum zaufania i 

za absolutorium i powiedział, że dobra współpraca pozytywnie wpływa na rozwój inwestycji, 

a sytuacja finansowa jest stosunkowa dobra. Podziękował, za przygotowanie raportu o stanie 

gminy za 2021. Podziękował skarbnikowi i współpracownikom za dobrą sytuację finansową 

gminy na zakończenie 2021 r. 

Burmistrz zauważył, że jest znaczący postęp w sferze nadwyżki i wzrosły dochody. Burmistrz 

zaznaczył, że gmina zawsze stara się postępować racjonalnie i rozsądnie, a za przykład może 



posłużyć budowa sceny w Parku Natury oraz budowę basenu, która jest na razie na etapie 

wyboru wykonawcy poprzez ogłoszony ponowienie przetarg. Burmistrz podkreślił, że gmina 

jest bardzo prosocjalna i prooświatowa. Burmistrz podziękował zastępcy burmistrza panu 

Janowi Prokopowi za nadzorowanie oświaty i kultury oraz sekretarz Krystynie Wiertelak za 

współpracę z MGOPS w Odolanowie. 

Burmistrz podkreślił, że w gminie Odolanów każdy kto ma pomysł i inicjatywę zawsze otrzyma 

wsparcie i pomoc. 

 

Następnie podjęto uchwały. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/348/22 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 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/349/22 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 10 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/350/22 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki 

zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

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

Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/351/22 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie 

miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” 

na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/352/22 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w 

miejscowości Odolanów odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami 

„za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XXXIX/353/22 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Garki oraz Huta odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” na 

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

 

- Projekt uchwały XXXIX/354/22 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 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

 



Ad 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad 9. 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. 

 

Ad 10. Zakończenie obrad XXXIX sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XXXIX sesję Rady 

Gminy i Miasta Odolanów (godz. 13:03). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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