
Protokół XLV/22 

z Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów 

29 grudnia 2022 r., rozpoczęcie o godz. 12:00 

Kościół poewangelicki w Odolanowie, pl. Kościuszki 

 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Janusz Szustkiewicz powitał wszystkich 

obecnych, a następnie otworzył XLV 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 13 radnych, co stanowi, że Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Nieobecni na sesji byli radni: Marian Dolata, Jarosław Cierpka - 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. Wprowadzenie projektu uchwały: 

- Uchwała XLV/412/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do szkół. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie proponowanej zmiany porządku obrad. 

Proponowana zmiana została przyjęta 13 głosami „za” na stan 13 Radnych obecnych na sesji 

(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku posiedzenia. 

Porządek został przyjęty 13 głosami „za” na stan 13 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 XLIV sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLV/396/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XLV/397/22 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022. 



- XLV/398/22 w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Odolanów zadania własnego Województwa 

Wielkopolskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 
wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy". 

- XLV/399/22 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przyjętego uchwałą nr XLIII/33/2002 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego. 

- XLV/400/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku, zadania własnego związanego 

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 
Wielkie. 

- XLV/401/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz wysokości tej opłaty. 
- XLV/402/22 w spawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik i worek o określonej pojemności. 

- XLV/403/22 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
- XLV/404/22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty. 

- XLV/405/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
- XLV/406/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 

- XLV/407/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta 

Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej . 
- XLV/408/22 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów 

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 

- XLV/409/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XLV/410/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 
lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów.  

- XLV/411/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 
lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

- XLV/412/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do szkół. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2022. 

8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XLV sesji. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

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

XLIV Sesji został przyjęty 13 głosami „za” na stan 13 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.  

Radny Eugeniusz Jakubiak złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni jezdni w drodze 

wojewódzkiej nr 444 na odcinku 0-200m i od 0-800m miasta Odolanowa. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwał. 

- Projekt uchwały XLV/396/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została 

przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/397/22 zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 odczytała 

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

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

stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/398/22 w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Odolanów zadania 

własnego Województwa Wielkopolskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy" odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na 

stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/399/22 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLIII/33/2002 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania przestrzennego odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

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

„jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/400/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku, 

zadania własnego związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt 

zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

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

„jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 



- Projekt uchwały XLV/401/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 12 radnych, 

„jestem przeciw” 1 radny (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych 

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

 

- Projekt uchwały XLV/402/22 w spawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/403/22 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została 

przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/404/22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. 

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

przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/405/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: 

„jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 1 radny (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 

radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że rozpoczyna się procedura 

uchwalenia budżetu na rok 2023. 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Beatę Gościniak o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

Skarbnik Beata Gościniak odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza Mariana Janickiego  

o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Burmistrz Marian Janicki wyraził satysfakcję o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o uchwale budżetowej na 2023 r. Dodał, że drobne uwagi Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. W związku 



z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej burmistrz poprosił Radnych o przyjęcie 

uchwały budżetowej na 2023 r. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury 

 i Zdrowia Dorotę Katarzynę Bzik o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta 

Odolanów na rok 2023. Projekt budżetu GiM Odolanów na 2023r. został zaakceptowany 

następującą proporcją głosów: jestem „za” 5 głosów, jestem „przeciw” 1 głos (radny Marcin 

Szorski), „wstrzymuję się” 0 głosów. 

 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Grzegorza Fleischera o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023. 

Projekt przyjęty jednogłośnie. 

 Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Finansów i Spraw 

Samorządowych Annę Kądzielę o przedstawienie opinii o projekcie budżetu. 

Komisja Finansów i Spraw Samorządowych, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, 

Kultury i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza Mariana 

Janickiego o przedstawienie stanowiska w sprawie opinii Komisji Rady. 

Burmistrz Marian Janicki podziękował Komisjom za pozytywne opinie dotyczące projektu 

budżetu na 2023 r. Burmistrz dodał, że budżet jest trudny, zwiększyło się także zadłużenie, 

pozyskano jednak duże środki finansowe z Polskiego Ładu i realizowana jest największa 

inwestycja czyli przyszkolna pływalnia, a także szereg innych inwestycji. Burmistrz 

przypomniał, że budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, co świadczy o prawidłowym zaplanowaniu budżetu. Dodał, że na inwestycje 

w następnym roku przeznaczono 37 mln złotych, budżet jest więc proinwestycyjny i 

rozwojowy. Burmistrz zauważył, że prowadzona przez służby finansowe urzędu polityka jest 

rozstropna i mądra. Burmistrz powiedział, że w następnym roku realizowanych będzie około 

15 inwestycji drogowych, ponadto trwa remont ratusz, budowa pływalni, i inne. Burmistrz 

dodał, że liczy na przyjęcie budżetu na 2023, który będzie dobrze służyć mieszkańcom Ziemi 

Odolanowskiej. 

 Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik i Pana Burmistrza o omówienie 

autopoprawek.  

 



Skarbnik Beata Gościniak omówiła autopoprawki. 

Burmistrz poprosił o zaakceptowanie autopoprawek. 

 Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje Rady nie wniosły żadnych 

poprawek.  

 Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem procedury jest dyskusja nad 

projektem uchwały budżetowej, autopoprawkami Burmistrza i poprawkami Radnych. 

Przewodniczący zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos.  

Głos zabrała Radna Dorota Katarzyna Bzik, która podziękowała za dobrze przygotowany 

budżet, mimo trudnej sytuacji i za ujęcie w budżecie inwestycji. 

Przewodniczący zauważył, że jeśli nie ma uwag to radni są zadowoleni z budżetu. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 Następnie odbyło się głosowanie nad akceptacją projektu uchwały budżetowej na 2023r. 

Projekt zaakceptowano następującą proporcją głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem 

przeciw” 1 radny (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Głosowanie autopoprawek Burmistrza i poprawek radnych. 

- Autopoprawka nr 1 Zmiana paragrafu 1. ust. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu 

na rok 2023 +3.862.000,00, z tego dochody bieżące +1.586.000,00, dochody majątkowe 

+2.276.000,00 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 2 Zmiana paragrafu 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości +2.276.000,00 zł 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 3 Zmiana paragrafu 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków 

budżetu na rok 2022 +4.041.901,70 zł z tego wydatki bieżące  +1.934.986,00 zł. wydatki 

majątkowe +2.106.915,70 zł 



odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 4 Zmiana paragrafu 2 ust. 2 pkt 3 - wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie +179.901,70 zł 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 5 Zmiana paragrafu 3 ust. 1 - Deficyt budżetu w kwocie +179.901,70 zł 

zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia przychodami z pożyczek, przychodami 

z emisji papierów wartościowych, przychodami z lokat, przychodami wynikającymi z 

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 6 Zmiana paragrafu 3 ust. 2 - Przychody budżetu w wysokości 

21.908.245,88 (+179.901.70 zł) 22.088.147,58 zł i rozchody budżetu w wysokości 

3.056.516,00 zł określa załącznik nr 7 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 7 Zmiana paragrafu 4 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  +505.000,00 zł 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  +70.000 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 8 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu. 

 



- Autopoprawka nr 8 Zmiany w załączniku nr 1 – Plan dochodów 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 9 Zmiany w załączniku nr 2 – Plan wydatków 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 10 - Zmiany w załączniku nr 3 Plan wydatków majątkowych 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 11 – Zmiany w załączniku nr 6 - Plan dochodów i wydatków 

związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 12 – Zmiany w załączniku nr 7 – Przychody i rozchody budżetu 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 13 – Zmiany w załączniku nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 1 radny (pan 

Marcin Szorski), na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Autopoprawka nr 14 – Zmiany w załączniku nr 14 – Fundusz sołecki 

odczytała Skarbnik Beata Gościniak. Autopoprawka została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na 

stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 



 

Po zakończeniu głosowania nad autopoprawkami Przewodniczący Rady poprosił Panią 

Skarbnik o odczytanie projektu uchwały XLV/406/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2023. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem za” 12 radnych, „jestem 

przeciw” 1 radny (pan Marcin Szorski), „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie podjęto kolejne uchwały: 

 

- Projekt uchwały XLV/407/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą 

proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 

radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/408/22 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na 

stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

- Projekt uchwały XLV/409/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostrowskiemu odczytał Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta 

następującą proporcją głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 34 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/410/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów odczytał Przewodniczący Rady Janusz 

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

„jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych obecnych na sesji 

i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/411/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/20 Rady Gminy i 

Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczytał Przewodniczący 

Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją głosów: „jestem 

za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na stan 13 radnych 

obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

- Projekt uchwały XLV/412/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do szkół odczytał 

Przewodniczący Rady Janusz Szustkiewicz. Uchwała została przyjęta następującą proporcją 

głosów: „jestem za” 13 radnych, „jestem przeciw” 0 radnych, „wstrzymuję się” 0 radnych, na 

stan 13 radnych obecnych na sesji i stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 



Po zakończeniu głosowań Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi i Pani Skarbnik 

przyjęcia budżetu na 2023 r. i życzył sukcesów w realizacji budżetu. 
 

Ad 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Burmistrz na wstępie podziękował Radnym za uchwalenie budżetu na 2023 r. dodał, że jest to 

budżet inwestycyjny. Burmistrz wyraził swoją opinię na temat głosowania radnych nad 

budżetem, który został przyjęty 12 głosami „za” i jednym głosem „przeciw” na stan 13 radnych 

obecnych na sesji. Następnie Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego Eugeniusza 

Jakubiaka powiedział, że popiera interpelację, która zostanie przekazana według właściwości 

do Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu. Burmistrz dodał, że temat zostanie także 

omówiony w najbliższych dniach z Dyrektorem WZD w trakcie spotkania w Poznaniu, w 

sprawie obwodnicy Świecy.  

Burmistrz złożył życzenia na Nowy Rok 2023. 

 

Ad 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2022. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z paragrafem 68 Statutu Gminy  

i Miasta Odolanów, przewodniczący Komisji stałych przedstawiają sprawozdania  

z działalności komisji za miniony rok. 

Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Żuraw przedstawił sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorza Fleischer przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji.  

Przewodnicząca Komisji Finansów i Spraw Samorządowych Anna Kądziela przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Dorota Katarzyna Bzik przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Skrzypińska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji. 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionych sprawozdań.  

Uwag do sprawozdań nie zgłoszono. 

Ad 8. 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 udzielił głosu Radnemu Powiatowemu panu Józefowi Wajs, który 

przekazał informacje o uchwaleniu budżetu Rady Powiatu Ostrowskiego na 2023 r. Pan Radny 

Powiatowy odniósł się także do pisma Burmistrza Mariana Janickiego z 21 września 

skierowanego do Starosty Ostrowskiego w sprawie potrzeb inwestycyjnych i remontowych na 

terenie GiM Odolanów i zauważył, że niebawem Urząd otrzyma odpowiedź. Radny dodał, że 

popiera inwestycje wskazane w piśmie przez Burmistrza i będzie wspierał ich wykonanie. 

Następnie Radny Powiatowy omówił inwestycje realizowane przez Powiat Ostrowski. Pan 

Józef Wajs podziękował za wspieranie odolanowskich seniorów i za współpracę z powiatem. 

Burmistrz Marian Janicki zauważył, że na koniec grudnia 2022 r. nadal nie ma odpowiedzi na 

pismo z września, skierowane do Starosty Ostrowskiego. 

Radna Gabriela Zawada powiedziała, że otrzymała odpowiedź na swoje pismo. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

 

Ad 9. Zakończenie obrad XLV sesji. 

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

i Miasta Odolanów (godz. 14:06). 

 

       Protokolant                         Przewodniczący Rady 

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