
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 

       Odolanów, dn. 6 września 2022 r. 
        

 

aa. 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

/t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm../, zwołuję XLII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów na 

dzień 12 września 2022 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 14.30 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 XL i XLI sesji Rady GiM Odolanów. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLII/369/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XLII/370/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XLII/371/22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Tarchały Wielkie. 

- XLII/372/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

- XLII/373/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze. 

- XLII/374/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze. 

- XLII/375/22 w sprawie 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 2023. 

- XLII/376/22 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. 

o. w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Odolanów. 

- XLII/377/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/337/22 Rady Gminy i Miasta Odolanowie z dnia 

24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022. 

- XLII/378/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XLII sesji. 

 

        Przewodniczący Rady GiM Odolanów 
         /-/ Janusz Szustkiewicz 
 
 

 


