
Protokół XL/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

5 sierpnia 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:01 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XL 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, że 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.  

Po przejrzeniu nagrania stwierdzono, że na sali obrad w momencie logowania się do 

elektronicznego systemu głosowania przy sprawdzaniu listy obecności, nieobecna była radna 

Anna Kądziela, która opuściła salę narad o godzinie 14:02:25. Jednakże radna zalogowana 

została do systemu w dniu 05.08.2022 r. o godzinie 14:02:42. Nagranie wskazuje, że logowania 

do systemu za radną Annę Kądzielę dokonał inny radny. 

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 XXXIX sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XL/355/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XL/356/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XL/357/22 w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Odolanów oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

- XL/358/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Odolanów w roku 

szkolnym 2022/2023.  

- XL/359/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ul. 

Milenijnej w miejscowości Gliśnica-Kaczory. 



- XL/360/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świeca. 

- XL/361/22 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. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XL sesji. 

Po przejrzeniu nagrania stwierdzono, że na sali obrad w momencie logowania się do 

elektronicznego systemu głosowania przy głosowaniu nad porządkiem obrad, nieobecna była 

radna Anna Kądziela. Jednakże radna oddała głos za przyjęciem porządku obrad, co potwierdza 

elektroniczny system głosowania . Nagranie wskazuje, że logowania do systemu za radną Annę 

Kądzielę dokonał inny radny. 

Radna Anna Kądziela wróciła na salę narad o godzinie 14:04:21. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

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

nie zgłoszono.  

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

XXXIX 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 podtopień na ulicach Odolanowa, 

oświetlenia przejścia dla pieszych oraz basenu miejskiego. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XL/355/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta 

następującą proporcją głosów: „jestem za” 14 radnych, „jestem przeciw” 1 radnych (pan 



Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XL/356/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 odczytała 

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

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

stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XL/357/22 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” 14 radnych, „jestem 

przeciw” 1 radnych (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych 

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

 

 

- Projekt uchwały XL/358/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Odolanów w roku szkolnym 2022/2023 odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została 

przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 15 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XL/359/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej 

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

Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 15 radnych, „jestem 

przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XL/360/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Świeca odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 15 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na 

stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XL/361/22 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. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 

15 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 15 radnych 

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

 

 

 

 



Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnego Marcina Szorskiego powiedział, że zgadza się 

że na ulicach nie powinno być zastojów wody i zatkanych studzienek. Burmistrz zauważył, że 

nie ma miasta, w którym nie byłoby zastojów. Burmistrz powiedział, że ulice, które są 

kompleksowo modernizowane nie mają już tego problemu, kanalizacja jest bardzo stara, 

wymaga modernizacji. Burmistrz dodał, że problemy są rozwiązywane na bieżąco. Burmistrz 

powiedział, że zlecił kierownikowi ZUK i spółce OZK zbadanie kanalizacji przed kapitalnymi 

remontami. Burmistrz zauważył, że niektóre odcinki dróg gdzie występują zastoje należą do 

powiatu. Burmistrz powiedział, że problemem jest brak kanalizacji deszczowej, co jest bardzo 

kosztowną inwestycją. Burmistrz stwierdził, że przy kapitalnych remontach dróg lub 

przebudowach problemy z kanalizacją i zalanymi ulicami będą rozwiązywane. Burmistrz 

powiedział, że w następnym roku rozpocznie się gruntowny remont drogi od ul. Zacisze w 

Odolanowie do Kurocha. Remont obejmie przebudowę sieci wodociągowej i wymianę 

kolektora kanalizacji deszczowej. Przygotowana jest odpowiednia dokumentacja, inwestycja 

będzie bardzo kosztowna. 

Odpowiadając na dalszą część interpelacji Burmistrz przeprosił radnego Marcina Szorskiego 

za niewykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych. 

W dalszej części odpowiedzi na interpelację Burmistrz powiedział, że wyraził już swoje 

stanowisko dotyczące basenu miejskiego. Burmistrz podziękował radnym za przegłosowanie 

uchwały dotyczącej emisji obligacji, dzięki czemu możliwa będzie budowa basenu krytego. 

Burmistrz podziękował również radnym, którzy mają odrębne zdanie. Burmistrz powiedział, 

że basen miejski jest nieczynny ale zadbany. Burmistrz dodał, że nie widzi potrzeby 

modernizacji basenu, gdyż jest to koszt 6-7 milionów złotych. Burmistrz dodał, że 

modernizacja jest nieracjonalna i nierozsądna skoro będzie budowany basen kryty, całoroczny. 

Burmistrz zauważył, że nierozsądne byłoby niewykorzystanie dotacji z Polskiego Ładu. 

Burmistrz przypomniał, że budowa basenu miała kosztować 15 mln zł., z czego 13,5 mln zł. z 

Polskiego Ładu i 1,5 mln zł. wkład własny gminy. Niestety sytuacja się zmieniła. Następnie 

Burmistrz powiedział, że zadłużenie gminy będzie po emisji wynosić 50 548 691 zł. Burmistrz 

przypomniał, że na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wynosiło 48 309 750,20 zł. Dodał, że 

poprzedni rok zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 7 916 710 zł. Burmistrz stwierdził, 

że liczy, iż wpływy do budżetu gruntownie wzrosną. Burmistrz stwierdził, że podniesione 

zostaną stawki podatkowe ale w mniejszej skali niż inflacja. Burmistrz zaznaczył, że gmina 

stara się postępować racjonalnie i rozstropne, o czym świadczy fakt, że decyzji o budowie 

basenu nie podjęto od razu po pierwszym przetargu. Burmistrz dodał, że przetarg ogłaszany był 



trzykrotnie. Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszym przetargu startowała jedna firma z Poznania i 

oferta wynosiła 39 771 814, 74 zł. W drugim przetargu startowały trzy firmy, a oferty były od 

29 mln zł. do 31 mln zł. W trzecim przetargu oferty złożyło pięć firm, a najkorzystniejsza 

wyniosła 26 998 500 zł.  Burmistrz powiedział, że jest świadomy, że utrzymanie będzie 

kosztowne. Burmistrz przypomniał także, że w jego programie wyborczym jest punkt 

dotyczący budowy krytego basenu lub modernizacji istniejącego basenu letniego, w przypadku 

pozyskania środków zewnętrznych. Burmistrz dodał, że środki zostały pozyskane i liczy, że 

umowa zostanie podpisana i po 18 miesiącach basen zostanie otwarty. Burmistrz stwierdził, że 

pozyskanie środków jest ogromnym sukcesem. Dodał, że część inwestycji zostanie ograniczona 

jednak w tych miejscach, gdzie korzysta najmniej mieszkańców. Burmistrz powiedział, że w 

tym roku na inwestycje przeznaczono ponad 27 mln zł. Burmistrz wymienił podjęte w ostatnim 

czasie inwestycje: remont ratusza, budowa letniej sceny w Parku Natury, plac zabaw w Parku 

Natury, budowa 7 dróg, wsparcie dla Gaz Systemu, inwestycja polegająca na odprowadzaniu 

wód z terenów przemysłowych. Burmistrz powiedział, że działania gminy są racjonalne i 

przemyślane. 

 

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 nad innymi tematami nie podjęto. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XL sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął XL Sesję Rady Gminy 

i Miasta Odolanów (godz. 15:04). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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