PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA ODOLANÓW
Odolanów, dn. 14 września 2021 r.
aa.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, zwołuję XXXI sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów na dzień
20 września 2021 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 15:15 w kościele poewangelickim przy Placu
Kościuszki w Odolanowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
-XXXI/263/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
-XXXI/264/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
-XXXI/265/21 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 2022.
-XXXI/266/21 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów.
-XXXI/267/21 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
-XXXI/268/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/20 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021, Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021.
-XXXI/269/21 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Odolanów w roku
szkolnym 2021/2022.
-XXXI/270/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie i Miastu Odolanów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
-XXXI/271/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
zarządzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
-XXXI/272/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24
kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
-XXXI/273/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
-XXXI/274/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków,
w taryfie Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie.

XXXI/275/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków,
w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Raczycach.
6. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych.
7. Dyskusja, zapytani, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XXXI sesji.
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