
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 

Odolanów, dn. 21 grudnia 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 XXXV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów 

na dzień 30 grudnia 2021 r. /tj. czwartek/ o godz. 12.00 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 XXXIII sesji i XXXIV sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XXXV/308/21 w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów” na rok 2022. 

- XXXV/309/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku, zadania własnego związanego 

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 

Wielkie. 
- XXXV/310/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków, 

w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Raczycach. 

- XXXV/311/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendiów 
i nagród Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, 

artystyczne i językowe. 

- XXXV/312/21 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego uchwałą nr VI/35/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Odolanów przy ul. 

Bartosza. 
- XXXV/313/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XXXV/314/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

- XXXV/315/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XXXV/316/21 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2021. 

8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad XXXV sesji. 

Przewodniczący Rady GiM Odolanów  

          /-/ Janusz Szustkiewicz 
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