
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 
 

       Odolanów, dn. 30 listopada 2021 r. 

 

aa. 

 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

/t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm./, zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów na 

dzień 6 grudnia 2021 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 15.00 w kościele poewangelickim przy Placu 

Kościuszki w Odolanowie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.  

3.  Podjęcie uchwał: 

 

- XXXIV/299/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

- XXXIV/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXXIV/301/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2022-2024 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

- XXXIV/302/21 w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych. 

- XXXIV/303/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/261/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych sołtysom, zmienionej uchwałą nr XVI/147/20 Rady Gminy i Miasta 

Odolanów z dnia 27 marca 2020 r. 

- XXXIV/304/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 z dnia 15 listopada 2021 r. 

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. 

- XXXIV/305/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/296/21 z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 

i worek o określonej pojemności. 

- XXXIV/306/21 w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

- XXXIV/307/21 w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Odolanów dwóch mieszkań 

chronionych wspieranych i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym. 

4. Zakończenie obrad XXXIV sesji. 

 

   Przewodniczący Rady GiM Odolanów  

        /-/ Janusz Szustkiewicz 
 
 
 

 



Otrzymują: 
1. Dorota Katarzyna Bzik 
2. Barbara Cebulska 
3. Jarosław Cierpka 
4. Marian Dolata 
5. Grzegorz Fleischer 
6. Zdzisław Gertig 
7. Eugeniusz Jakubiak 
8. Anna Kądziela 
9. Jan Kowalski 
10. Czesław Lis 
11. Maria Skrzypińska 
12. Marcin Szorski 
13. Janusz Szustkiewicz 
14. Gabriela Zawada 
15. Maciej Żuraw 
 
 
Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu. 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany  
jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu  
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 

 
    
 


