
Protokół XLII/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

12 września 2022 r., rozpoczęcie o godz. 14:30 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XLII 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.  

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 protokołów z XL i XLI sesji Rady GiM Odolanów. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLII/369/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XLII/370/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XLII/371/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Tarchały 

Wielkie. 

- XLII/372/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

- XLII/373/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na 

Lepsze. 

- XLII/374/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na 

Lepsze. 

- XLII/375/22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

- XLII/376/22 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów 



komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

i Miasta Odolanów. 

- XLII/377/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/337/22 Rady Gminy i Miasta 

Odolanowie 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. 

- XLII/378/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XLII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady GiM Odolanów. 

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

nie zgłoszono.  

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

Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 Radnych obecnych na sesji (załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu). 

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

Sesji został przyjęty 15 głosami „za” na stan 15 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.  

Radna Gabriela Zawada złożyła interpelację w sprawie ustawienia lustra w Uciechowie. 

Radny Marcin Szorski złożył interpelację w sprawie rzeki Barycz, podwyższonych parametrów 

związków chemicznych w odolanowskim wodociągu, programu Ciepłe mieszkanie. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- XLII/369/22 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” 0 radnych, „wstrzymuję się”  

1 radny (pan Marcin Szorski), na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu. 



 

- XLII/370/22 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” 1 radny (pan Marcin Szorski), na stan 15 radnych 

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

 

- XLII/371/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Tarchały 

Wielkie 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. 

 

- XLII/372/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy 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. 

 

- XLII/373/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na 

Lepsze 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. 

 

- XLII/374/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na 

Lepsze 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. 

 

- XLII/375/22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 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 12 do niniejszego protokołu. 

 

- XLII/376/22 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

i Miasta 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 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

- XLII/377/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/337/22 Rady Gminy i Miasta 

Odolanowie 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 

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 14 do 

niniejszego protokołu. 

 

- XLII/378/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odczytał 

Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 

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

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

 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnej Gabrieli Zawady powiedział, że sprawa 

ustawienia lustra wymaga wizji lokalnej i konsultacji z Powiatowym Zarządem Dróg. 

Burmistrz dodał, że jeżeli będzie konieczność wówczas lustro zostanie zamontowane, 

ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.  

Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnego Marcina Szorskiego Burmistrz poprosił pana 

zastępcę Jana Prokopa o udzielenie informacji na temat rzeki Barycz.  

Zastępca Burmistrza Jan Prokop przedstawił szczegółową informuje na temat działań podjętych 

na rzece Barycz. Podziękował także OSP w Odolanowie, Tarchałach W., Hucie i Uciechowie 

Pan Jan Prokop przedstawił informację, która pojawiła się na stronie urzędu w Odolanowie. 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od początku września 

podejmują intensywne działania związane ze stwierdzeniem nietypowego ciemnego 

zabarwienia rzeki Barycz na wysokości Odolanowa i Przygodzic. 

Dotychczas, na podstawie prób wody pobranych przez pracowników Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu oraz Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie stwierdzono żadnego zrzutu 

zanieczyszczeń do rzeki.  

Wiele wskazuje na to, że przyczyną zmiany barwy wody oraz pojawienia się nieprzyjemnego 

zapachu jest spływ wód z okolicznych pól, pastwisk i nieużytków spowodowany przejściem 

nawalnych opadów deszczów w drugiej połowie sierpnia tego roku i w rezultacie gnicie 

nagromadzonej w korycie cieku roślinności. 

Obecnie nie obserwuje się przemieszczania zjawiska w dół rzeki (w stronę ujścia Baryczy do 

Odry) – spływ wody jest ograniczony z uwagi na mały spadek podłużny cieku. 

Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie, Oddział Nadzorów Wodnych w Miliczu 

i Ostrzeszowie podejmują szerokie działania terenowe w tej sprawie. Codziennie sytuacja jest 

monitorowana na poszczególnych odcinkach rzeki, prowadzone są wizje terenowe oraz 

spotkania ze służbami i władzami lokalnymi, mogącymi pomóc w ustaleniu przyczyn zjawiska 

oraz we wskazaniu jego źródła. Z ustaleń wynika, że wyczuwalny jest gnilny zapach 



rozkładającej się materii organicznej, natomiast nie stwierdzono odpływu ścieków i nie 

wykryto ewentualnych źródeł punktowych zanieczyszczenia i nie ma oznak substancji 

ropopochodnej w korycie rzeki. Potwierdziły to między innymi służby Państwowej Straży 

Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego podczas interwencji zespołu chemicznego wraz z OSP 

Odolanów w dniu 04.09.2022 r. 

W porozumieniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim 

oraz z Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów rozpoczęto napowietrzanie rzeki 

Baryczy przy użyciu sprzętu PSP oraz jednostek OSP Gminy Odolanów pod mostem przy ul. 

Krotoszyńskiej w Odolanowie oraz na śluzie wodnej w Tarchałach Wielkich. Od dnia 

07.09.2022 r. uruchomiono bardzo wydajną  pompę dostarczoną przez Spółkę Stawy Milickie 

S.A. w celu napowietrzenia rzeki Baryczy w okolicy Odolanowa, w miejscu w którym 

występują najbardziej niekorzystne warunki tlenowe. 

Przeprowadzono konsultacje z Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Przygodzice w sprawie 

dodatkowego zrzutu wody z kompleksu stawowego Przygodzice do rzeki Baryczy, celem 

poprawy warunków fizyko-chemicznych wody w okolicach Odolanowa. 

Przeprowadzono również rozmowy z Dyrektorem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Kaliszu, gdzie poinformowano o zaistniałej sytuacji. Uzyskano informację o braku sygnałów 

o śniętych rybach w rzece. Dyrektor zobowiązał się również monitorować sytuację w terenie.  

Zarząd Zlewni w Lesznie jest w stałym kontakcie ze Spółką Stawy Milickie, podlegającą pod 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – wszystkie bieżące informacje są 

przekazywane pracownikom spółki. Na stawach w całej Dolinie Baryczy nie ma również 

sygnałów o śniętych rybach. Celem usprawnienia przepływu wód otwarto wszystkie zasuwy 

jazów na rzece Barycz po stronie województwa wielkopolskiego. 

Pan Jan Prokop dodał, że w trakcie monitorowania rzek i rowów, wspólnie z Burmistrzem i 

strażakami, zauważono narybek, co świadczy o dobrym stanie rzeki. Zastępca Burmistrza 

pokreślił ważną rolę wałów przeciwpowodziowych w Odolanowie, które spełniają swoje 

zadanie. Zauważył także, że rowy i cieki wodne powinny być regularnie wykaszane, aby woda 

spływała, niestety przez większość roku stan wody jest na niskim poziomie, co powoduje, że 

rzeki zarastają. 

 

Burmistrz Marian Janicki poprosił o głos i uzupełniając wypowiedź zastępcy burmistrza 

powiedział, że problem zalania występuje na skrzyżowaniu ul Słonecznej i ul. Cofalskiego, 

gdyż jest tam naturalne zagłębienie. Burmistrz podkreślił, że przy nagłych i gwałtownych 

opadach będą występować chwilowe zalania ulic, gdyż studzienki nie nadążają odbierać wody. 

Strażacy szybko zadziałali i sytuacja została opanowana.  

Burmistrz odniósł się do słów zastępcy pana Jana Prokopa o roli wałów przeciwpowodziowych 

i podkreślił, że główna część miasta jest zabezpieczona. 



Burmistrz odpowiadając na dalszą część interpelacji powiedział, że po uzyskaniu informacji o 

podwyższonych parametrów związków chemicznych w odolanowskim wodociągu, 

natychmiast zebrał się sztab kryzysowy i podjęto decyzję o wyłączeniu studni nr 1, ponadto 

zabezpieczono mieszkańców w wodę pitną i poinformowano społeczeństwo o sytuacji poprzez 

wydanie komunikatu. Burmistrz podkreślił, że sprawa jest badana i wyjaśniana. Burmistrz 

zauważył, że problemem może być zbyt płytka głębokość studni w Odolanowie. Ponadto 

Burmistrz podkreślił, że przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przejrzenia szczelności 

urządzeń do produkcji. Burmistrz wspomniał także o opracowaniu dokumentacji stacji 

wodociągowej w Tarchałach Wielkich i kwestii jej rozbudowy. 

Burmistrz odpowiadając na część interpelacji dotyczącą programu Ciepłe mieszkanie, 

powiedział, że jeżeli gmina będzie mogła to na pewno przystąpi do programu. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje Burmistrz poprosił o udzielenie głosu i poinformował 

radnych i mieszkańców o podpisaniu umowy na budowę basenu w Odolanowie, o kwestii 

uchwalenia podatku od nieruchomości na 2023 r., o podpisaniu umowy na odprowadzenie wód 

z terenów przemysłowych, o rozbudowie tłoczni gazu w Odolanowie oraz o przetargu na 

budowę siedmiu dróg. 

 

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 XLII sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 15:54). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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