PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA ODOLANÓW
Odolanów, dn. 9 listopada 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 z późn. zm./, zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów
na dzień 15 listopada 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 XXXI i XXXII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:

-XXXIII/284/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
-XXXIII/285/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
-XXXIII/286/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.
-XXXIII/287/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
-XXXIII/288/21 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum
Integracji Społecznej w roku 2022.
-XXXIII/289/21 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.
-XXXIII/290/21 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na dofinansowanie
kosztów leczenia i zakupu leków oraz kosztów ogrzewania, w tym opału.
-XXXIII/291/21 w sprawie utworzenia pomnika przyrody.
-XXXIII/292/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy
na Lepsze.
-XXXIII/293/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolanów.
-XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
-XXXIII/295/21 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.
-XXXIII/296/21 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności.
-XXXIII/297/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/281/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 15 października 2021r., w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego
odprowadzania ścieków, w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie.

-XXXIII/298/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania
ścieków, w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie.
6. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych.
7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XXXIII sesji.
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