
Protokół XLIV/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

2 grudnia 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 XLIV 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. Wycofanie projektu uchwały nr XLIV/393/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

2 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Odolanów zadania 

własnego Województwa Wielkopolskiego pn. „Zarządzanie przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach 

administracyjnych gminy” i wprowadzenie projektu uchwały nr XLIV/393/22 Rady 

Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIII/191/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie 

opłaty targowej.  

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 XLIII sesji Rady GiM Odolanów. 



4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLIV/389/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XLIV/390/22 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022. 

- XLIV/391/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/388/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych. 

- XLIV/392/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bojarka, położonej na 

terenie Ukrainy. 

- XLIV/393/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/191/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.  

- XLIV/394/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów 

na rok 2023. 

- XLIV/395/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/318/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2024. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XLIV sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do zapisów w protokołach z poprzednich sesji. 

Uwag nie zgłoszono.  

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

XLIII 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.  

Interpelacje złożyli radni: 



Radny Maciej Żuraw złożył interpelację w sprawie  nieprzyjemnego zapachu wody miejskiej 

w kranach. 

Maciej Żuraw złożył interpelację w sprawie  poprawy stanu drogi powiatowej z Odolanowa 

do Raczyc. 

Marcin Szorski złożył interpelację w sprawie  naprawy sygnalizacji świetlnej i doświetlenia 

przejścia dla pieszych na ul. Krotoszyńskiej przy rzece Barycz. 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XLIV/389/22 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 radny (pan 

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

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLIV/390/22 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 odczytała 

Skarbnik Beata Gościniak. 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 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLIV/391/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/388/22 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 

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 XLIV/392/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bojarka, 

położonej na terenie Ukrainy odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 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 XLIV/393/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/191/16 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej odczytał Przewodniczący Rady 

Janusz Szustkiewicz. 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 XLIV/394/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

i Mieście Odolanów na rok 2023 odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 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. 

 



- Projekt uchwały XLIV/395/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/318/17 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2024 odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 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. 

 
 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na interpelację radnego pana Macieja Żurawia w 

sprawie poprawy stanu drogi powiatowej z Odolanowa do Raczyc powiedział, że podziela 

opinię radnego oraz mieszkańców. Interpelacja zostanie przekazana według właściwości do 

Powiatowego Zarządu Dróg, do Starosty Ostrowskiego, a także do radnych powiatowych. 

Następnie Burmistrz marian Janicki odnosząc się do drugiej interpelacji radnego Macieja 

Żurawia powiedział, że nieprzyjemny zapach wody w kranach wiązał się z chlorem. Burmistrz 

podkreślił, że ma to związek z przebudową sieci wodociągowej i nowymi przyłączami do 

budynków. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców została podniesiona zawartość chloru  

w wodzie. Burmistrz podkreślił, że zawartość chloru została podniesiona zgodnie  

z obowiązującymi zasadami i normy nie zostały przekroczone. Burmistrz dodał, że interpelacja 

zostanie przekazana do Kierownika Zakładu Usług Komunalnych i radny otrzyma odpowiedź. 

Burmistrz zaapelował do mieszkańców o zgłaszanie informacji dotyczących nieprzyjemnego 

zapachu wody w celu ustalenia przyczyny. Burmistrz zwrócił uwagę, że problemem jest stacja 

wodociągowa w Odolanowie, która wymaga modernizacji. Burmistrz zauważył, że poziom 

wód się obniża. Problemem jest także brak odpowiedniego ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej szczególnie w okresie letnim, co wynika z zasobów wody. 

Następnie Burmistrz Mariana Janicki odpowiadając na interpelację radnego Marcina 

Szorskiego w sprawie  naprawy sygnalizacji świetlnej i doświetlenia przejścia dla pieszych na 

ul. Krotoszyńskiej przy rzece Barycz powiedział, że podziela opinię radnego i interpelacja 

zostanie przekazana według właściwości do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Ostrowie Wlkp. 

  

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 na inne tematy nie podjęto. 



Następnie Przewodniczący Rady złożył życzenia Mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej na 

nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XLIV sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 15:11). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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

 


