
Protokół XLI/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

12 sierpnia 2022 r., rozpoczęcie o godz. 11:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XLI 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 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.  

Radny Marcin Szorski zaproponował zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1. Wprowadzenie punktu obrad: Dyskusja  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

Proponowana zmiana została przyjęta następującą proporcją głosów: jestem „za” 11, jestem 

„przeciw” 3 (Janusz Szustkiewicz, Gabriela Zawada, Grzegorz Fleischer), wstrzymuję się 0, 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 następującą proporcją głosów: jestem „za” 13, jestem „przeciw” 1  

(Janusz Szustkiewicz), wstrzymuję się 0, na stan 14 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 

4 do niniejszego protokołu) przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Podjęcie uchwał: 

- XLI/362/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XLI/363/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XLI/364/22 w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Odolanów oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

- XLI/365/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Odolanów w roku 

szkolnym 2022/2023.  



- XLI/366/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ul. 

Milenijnej w miejscowości Gliśnica-Kaczory. 

- XLI/367/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świeca. 

- XLI/368/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XL/373/18 z dnia 

28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 

i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów. 

4. Dyskusja 

5. Zakończenie obrad XLI sesji. 

 

Przebieg sesji przerwali mieszkańcy, którzy zgłosili chęć zabrania głosu. Przewodniczący 

poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie kwestii zabrania głosu mieszkańca na sesji zwołanej w 

trybie nadzwyczajnym. Następnie po przegłosowaniu zmiany porządku obrad Przewodniczący 

poinformował mieszkankę o możliwości przedstawienia stanowiska i wygłoszenia 

oświadczenie w punkcie obrad: Dyskusja. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XLI/362/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 

następującą proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 1 radnych (pan 

Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 14 radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLI/363/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 odczytała 

Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 

14 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 14 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Po głosowaniu radny Marcin Szorski poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie kwestii 

ponownego głosowania nad uchwałą ze względu na źle oddany głos. Marcin Szorski uzyskał 

informację, że nie ma reasumpcji głosowania istnieje jedynie możliwość złożenia wniosku 

formalnego na kolejnym posiedzeniu Rady o reasumpcję głosowanie.  

 

- Projekt uchwały XLI/364/22 w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Odolanów oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu odczytała Skarbnik Beata Gościniak. 

Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem 

przeciw” 1 radnych (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 14 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLI/365/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Odolanów w roku szkolnym 2022/2023 odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 



Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLI/366/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej 

przedłużenie ul. Milenijnej w miejscowości Gliśnica-Kaczory odczytał Przewodniczący Rady 

Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych 

na sesji i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLI/367/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Świeca odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 

14 głosami "za" na stan 14 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

- Projekt uchwały XLI/368/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów 

nr XL/373/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół 

i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów  odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" na stan 

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

     

Po zakończeniu głosowania na uchwałami Przewodniczący Rady o godzinie 12:03 ogłosił 

piętnastominutową przerwę w obradach do godziny 12:18. 

 

Ad 4. Dyskusja. 

Przewodniczący udzielił głosu radnemu Marcinowi Szorskiemu, który wyraził swoje obawy 

związane z podjęciem uchwały dotyczącej emisji obligacji. Radny wyraził zaniepokojenie 

możliwościami spłaty wysokiego kredytu zaciągniętego na budowę basenu. Radny powiedział, 

że zaciągnięcie kredytu i jego spłacanie może wiązać się ze zmniejszeniem dopłaty do śmieci, 

ścieków oraz podwyższeniem podatków. Radny zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem budowy 

krytej pływalni, wyraził jednak obawy, czy miasto stać na inwestycję w obecnej sytuacji.  

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi Marianowi Janickiemu, który 

zaznaczył, że jednym z jego punktów programu wyborczego była budowa krytego basenu w 

przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Burmistrz zauważył, że możliwość 

pobudowania basenu dały środki pozyskane w kwocie 13,5 mln zł. z Polskiego Ładu. Następnie 

Burmistrz zauważył, że wykonawcę na budowę krytego basenu wyłoniono dopiero po 

ogłoszeniu  i rozstrzygnięciu trzeciego przetargu, który okazał się najkorzystniejszy dla 

budżetu. Burmistrz przypomniał, że basen w Odolanowie miał powstać już 25 lat temu i teraz 



należy skorzystać z możliwości wsparcia, jakie pojawiły się dla gminy. Burmistrz podkreślił,  

że kryta, przyszkolna pływalnia będzie dawała możliwość nauki pływania dla dzieci i 

młodzieży oraz dodatkowe atrakcje. Burmistrz odpowiadając na obawy radnego powiedział, że 

jeżeli podatki zostaną podniesione to poniżej wskaźnika inflacji. Burmistrz zauważył, że 

najważniejsze są miejsca pracy i ściąganie inwestorów, bo to daje możliwości rozwoju i 

wpływu dodatkowych środków do budżetu. Burmistrz zaznaczył, że możliwe iż pewne 

inwestycje zostaną wykreślone z programu wyborczego, aby ułatwić spłatę zaciągniętego 

kredytu. Burmistrz uspokoił, że istnieją możliwości spłaty zaciągniętego kredytu, a działania 

gminy są racjonalne i rozstropne. Burmistrz podkreślił, że wiele inwestycji będzie 

realizowanych m.in. przebudowa dróg i również na ten cel będą zabezpieczone środki. 

Burmistrz podziękował radnym za poparcie budowy basenu w Odolanowie. Burmistrz 

podkreślił, że  nie ma żadnych wątpliwości odnoście budowy krytej pływalni.  

Następnie głos zabrała radna Maria Skrzypińska, która wyraziła zadowolenie z budowy basenu 

w Odolanowie i podziękowała burmistrzowi za podjęcie realizacji budowy pływalni.  

Więcej głosów radnych w dyskusji nie było. 

Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi gminy Odolanów, który wygłosił oświadczenie 

na temat budowy basenu w Odolanowie i podjęcia konsultacji społecznych w tym temacie oraz 

zaciągniętego przez gminę kredytu. 

Burmistrz odpowiadając na pytanie mieszkańca podkreślił, że budowa basenu nie byłaby 

możliwa bez uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Burmistrz zwrócił uwagę, że 

dofinansowanie uzyskane z Polskiego Ładu na budowę basenu wiąże się z określonymi 

terminami w związku z czym konsultacje społeczne są utrudnione. Burmistrz podkreślił, że 

gminę stać na zaciągnięcie kredytu. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec, który wyraził swoje zaniepokojenie na temat zaciągniętego 

długu na budowę basenu. 

Burmistrz ponownie podkreślił, że gminę stać na zaciągnięcie kredytu i liczy na szybką 

realizację inwestycji. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, który zauważył, że większość mieszkańców 

Ziemi Odolanowskiej w wyborach poparła program wyborczy burmistrza Mariana Janickiego, 

w którym był zapis dotyczący budowy krytej pływalni po uzyskaniu dofinansowania.  

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Grzegorzowi Fleischerowi, który 

zauważył, że decyzję o przyjęciu dotacji z Polskiego Ładu i budowie basenu należało podjąć w 

tym roku. Radny odniósł się także do dopłaty gminy do ścieków.   



Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance gminy Odolanów, która 

przedstawiła swoje stanowisko na temat zaciągniętego długu oraz wyraziła zaniepokojenie czy 

w związku z budową basenu w budżecie gminy są środki na ogrzewanie szkół i obiektów 

publicznych. Następnie mieszkanka poruszyła tematy: oczyszczalni ścieków, Zakładu Usług 

Komunalnych, Dni Odolanowa i promocji lokalnych wyrobów, organizacji Dnia Kobiet 

odbywających się na terenie gminy i sytuacji zaistniałych na tych imprezach. Mieszkanka 

pochwaliła działalność księdza proboszcza z parafii św. Marcina w Odolanowie.  

Burmistrz odnosząc się do wypowiedź mieszkanki zapewnił, że budowa krytej pływalni w 

Odolanowie nie była decyzją pochopną. Burmistrz dodał, że budowa basenu jest decyzją 

rozważną, rozsądną i dobrze służącą uczniom i mieszkańcom w przyszłości.  Burmistrz 

zapewnił, że dzieci w szkołach będą miały zapewnione odpowiednie warunki do nauki. 

Burmistrz poinformował, że Zakład Usług Komunalnych będzie zlikwidowany i nastąpi 

połączenie z Odolanowskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. Następnie Burmistrz 

powiedział, że Dni Odolanowa są imprezą kulturalną i komercyjną  (wynajmowanie stanowisk). 

Burmistrz odnosząc się do organizacji Dni Kobiet na terenie gminy i zaistniałych sytuacji 

powiedział, że świetlice wiejskie nie są klubami nocnymi, o czym zarządcy sal zostali również 

poinformowani pisemnie. Burmistrz pochwalił również działalność księdza proboszcza z 

Odolanowa i omówił sprawę odnowienia ogrodzenia od strony kościoła. Następnie burmistrz 

wyjaśnił sprawę dopłat do śmieci, poruszył także kwestię dopłat  do wody i ścieków,  

działalności Odolanowskiego Zakładu Komunalnego oraz możliwości rozwoju spółki. 

Następnie Radny Grzegorz Fleischer poprosił o głos i powiedział, że podjęto różne działania, 

aby obniżyć ceny śmieci m.in. podzielono gminę na sektory. Radny odniósł się także do kwestii 

organizacji Dnia Kobiet w jednej z miejscowości na terenie gminy i zaistniałej na tej imprezie 

sytuacji.   

 

Ad 5. Zakończenie obrad XLI sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję Rady Gminy 

i Miasta Odolanów (godz. 13:34). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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