
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

 
       Odolanów, dn. 20 grudnia 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 XLV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów na dzień 

29 grudnia 2022 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 protokołu z XLIV sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał: 

- XLV/396/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XLV/397/22 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022. 

- XLV/398/22 w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Odolanów zadania własnego Województwa 

Wielkopolskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 

wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy". 

- XLV/399/22 w sprawie uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przyjętego uchwałą nr XLIII/33/2002 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego. 

- XLV/400/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku, zadania własnego związanego 

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 

Wielkie. 

- XLV/401/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz wysokości tej opłaty. 

- XLV/402/22 w spawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik i worek o określonej pojemności. 

- XLV/403/22 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- XLV/404/22 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. 

- XLV/405/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

- XLV/406/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 

- XLV/407/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta 

Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej . 

- XLV/408/22 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 

węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 

- XLV/409/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu. 

- XLV/410/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 

lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów.  

- XLV/411/22 w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 

lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady w roku 2022. 

8. Dyskusja, zapytania, wolne wnioski. 

 



9. Zakończenie obrad XLV sesji. 

        
    Przewodniczący Rady GiM Odolanów 
 

         /-/ Janusz Szustkiewicz 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


