
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 

       Odolanów, dn. 28 października 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 XLIII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów na 

dzień 7 listopada 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 protokołu z XLII sesji Rady GiM Odolanów. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLIII/379/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XLIII/380/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 

- XLIII/381/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/250/21 z 16 czerwca 2021 roku w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu. 

- XLIII/382/22 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 

Społecznej w roku 2023. 

- XLIII/383/22 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. 

- XLIII/384/22 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XII/118/19 z dnia 

30 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów. 

- XLIII/385/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania 

w trwały zarząd nieruchomości Gminno-Miejskiemu Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” 

w Odolanowie. 

- XLIII/386/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/184/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 

21 października 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 

i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych. 
- XLIII/387/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

2023 rok. 

- XLIII/388/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

8.  Zakończenie obrad XLIII sesji. 

 

        
    Przewodniczący Rady GiM Odolanów 
 

         /-/ Janusz Szustkiewicz 
 
 

 


