
Protokół XLIII/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

7 listopada 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 XLIII 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 protokołu z XLII sesji Rady GiM Odolanów. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLIII/379/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XLIII/380/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XLIII/381/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/21 z 16 czerwca 2021 roku w 

sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  

w Poznaniu. 

- XLIII/382/22 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum 

Integracji Społecznej w roku 2023. 

- XLIII/383/22 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

- XLIII/384/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XII/118/19 

z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów. 



- XLIII/385/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminno-Miejskiemu Centrum Pomocy „Wiara-

Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. 

- XLIII/386/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/184/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 21 października 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

- XLIII/387/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2023 rok. 

- XLIII/388/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XLIII sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLII 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 XLII i głosowanie w systemie. Protokół z 

XLII 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 Maciej Żuraw złożył interpelację w sprawie zamontowania bankomatu na ul. 

Gimnazjalnej w Odolanowie. 

Radny Grzegorz Fleischer złożył zapytanie o dystrybucję rządowego węgla na terenie GiM 

Odolanów. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XLIII/379/22 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 5 do niniejszego protokołu. 



 

- Projekt uchwały XLIII/380/22 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 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 XLIII/381/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/21 z 16 czerwca 

2021 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 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 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLIII/382/22 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność 

Centrum Integracji Społecznej w roku 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 XLIII/383/22 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/19 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania 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 XLIII/384/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów 

nr XII/118/19 z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 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 10 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLIII/385/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminno-Miejskiemu Centrum 

Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie 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. 

 



- Projekt uchwały XLIII/386/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/184/16 Rady Gminy 

i Miasta Odolanów z dnia 21 października 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów 

publicznych odczytał Przewodniczący Rady. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 14 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się”  

1 radny (pani Gabriela Zawada), na stan 15 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 

12 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLIII/387/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2023 rok 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. 

 

- Projekt uchwały XLIII/388/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych 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. 

 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnego Macieja Żurawia powiedział, że popiera 

propozycję mieszkańców odnośnie zamontowania bankomatu przy ul. Gimnazjalnej i skieruje 

pismo do banków z zapytaniem o rozważenie kwestii ustawienia bankomatu we wskazanej 

przez radnego lokalizacji. 

Burmistrz Marian Janicki odpowiadając na zapytanie radnego Grzegorza Fleischera 

powiedział, że z ramienia urzędu za koordynowanie prac związanych z dystrybucją węgla 

odpowiedzialna jest pani Sekretarz GiM Odolanów Krystyna Wiertelak. Burmistrz nakreślił 

sprawę sprzedaży węgla i zwrócił uwagę, że Urząd GiM Odolanów jest tylko pośrednikiem w 

sprzedaży i nie odpowiada za jakość węgla. Urząd będzie zabiegał o certyfikaty jakości. 

Następnie Burmistrz poprosił panią Sekretarz o zreferowanie sprawy dystrybucji węgla na 

terenie GiM Odolanów.  

Pani Sekretarz Krystyna Wiertelak powiedział, że Urząd przystępuje do dystrybucji węgla. 

Sekretarz przedstawiła informacje z wideokonferencji. Pani Wiertelak powiedziała, że są już 

przygotowane projekty umów. Jest sześć podmiotów, które będą prowadzić sprzedaż gminą 

paliwa stałego. Spółki będą wybierały gminy, do których prześlą umowy, z których będzie 

wynikać jakość węgla i harmonogramy dostawy. Asortyment to orzech, groszek i miał. 

Sekretarz podkreśliła, że jest to węgiel z importu. Dla mieszkańca przysługuje zakup 1,5 tony 



do 31 grudnia 2022r. Drugie 1,5 tony mieszkaniec może zakupić od 1 stycznia do 30 kwietnia 

2023 r. Uprawnione do zakupu węgla są osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub ich 

wniosek został pozytywnie rozpatrzony lub widnieją w centralnej ewidencji emisyjność 

budynków, jako osoby ogrzewające dom węglem. Sekretarz dodała, że osoby, które zakupiły 

już węgiel lub miał po cenie preferencyjnej w sklepie internetowym, nie są już uprawnione do 

zakupu węgla. Sekretarz poinformowała, że na stronie internetowej Urzędu GiM Odolanów 

ukaże się wniosek na zakup węgla, które będą przyjmowane w urzędzie lub za pośrednictwem 

epuap. Sekretarz poinformowała, że gdy węgiel już się pojawi, osoby, które złożą wniosek o 

zakup węgla, zostaną telefonicznie poinformowane o możliwości jego zakupy i poproszone o 

dokonanie wpłaty, a następnie zostaną wskazane im podmioty, które będą zajmować się 

dystrybucją węgla na terenie gminy. 

 

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. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że 15 Radnych GiM Odolanów, a także 

kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje w imieniu 

burmistrza złożyło w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe za 2021. W dniu 31 

października 2022r. wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie 

Wielkopolskim o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przekazanych przez Burmistrza 

GiM Odolanów, Przewodniczącego Rady GiM Odolanów oraz Wojewodę Wielkopolskiego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono niezgodności w stosunku do dwóch 

kierowników jednostek organizacyjnych GiM Odolanów. Kierownicy zostali poinformowani  

o stwierdzonych nieprawidłowościach w złożonych przez nich oświadczeniach majątkowych 

za 2021 rok i zobowiązani do złożenia korekt oświadczeń majątkowych. W przypadku radnych 

nie było uwag. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał podziękowania od Ukraińców z Odolanów oraz 

życzenia z okazji Święta Narodowego 11 listopada.  

Przewodniczący Rady poinformował o możliwości spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w Orpiszewie i zachęcił rolników do uczestnictwa. 

Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Zawada, która wyraziła 

podziękowania w imieniu mieszkańców ul. Czereśniowej w Uciechowie za zamontowanie 

lustra.  



Przewodniczący Rady zaprosił radnych oraz mieszkańców Ziemi Odolanowskiej do 

uczestnictwa we mszy św. w kościele św. Marcina w Odolanowie z okazji Święta 

Niepodległości 11 listopada. 

 

Dyskusji nad innymi tematami nie podjęto. 

 

Ad 8. Zakończenie obrad XLIII sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 15:32). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

 

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

 


