RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR III/2019
z sesji, która odbyła się 7 maja 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.
Obrady VI sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 17.20 (opóźnienie rozpoczęcia
spowodowane było przedłużeniem się wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej), a
zakończono o godz. 17:45. Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak powitał wszystkich
przybyłych na sesję: Panie i Panów radnych, burmistrza Tomasza Szulca, zastępcę burmistrza Pawła
Jakubowskiego , skarbnik Gminy Agnieszkę Antkowiak – Żak, sekretarza Gminy Tomasza Matusiaka
pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz
wszystkich obecnych na sali obrad.
Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z art. 20 ust.1 b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady
miejskiej są transmitowane.
Porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
- stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad
poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,
2) w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso w roku 2019,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2019,

5) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na
lata 2019 – 2036.
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5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1.
Obrady VI sesji Rady Miejskiej otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Wojtkowiak.
Ad. 2.
Przewodniczący poinformował, na podstawie listy obecności, że na ustawowy skład 15 radnych
w sesji uczestniczy 15 radnych, tym samym Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Proponowany dzienny porządek obrad radni otrzymali w wymaganym Statutem terminie.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad. Jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli
porządek obrad dzisiejszej sesji. Nie stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z poprzednich sesji, które odbyły się w dniach:
- 18 grudnia 2018r. sesja zwyczajna,
- 30 stycznia 2019r. sesja nadzwyczajna,
- 21 marca 2019r. sesja nadzwyczajna.
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami protokoły wyłożone były w biurze rady
miejskiej oraz przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad.
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokołów. Przewodniczący zaproponował przyjęcie
protokołów bez odczytywania. Nie wniesiono sprzeciwu.
W głosowaniu w/w protokoły zostały przyjęte jednogłośnie bez odczytywania, 15 głosami „za”, nie
stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
Ad. 3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym otrzymali radni w formie
elektronicznej w wymaganym statutem terminie (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 4.
Przystąpiono do punktu 4 dziennego porządku obrad – podjęcie uchwał.
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady
Miejskiej w Opalenicy w dniu 7 maja 2019r.
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4. 1.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

4.2.
Uchwała w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi na obszerną treść projektu uchwały Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o
możliwość jej podjęcia bez odczytywania. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go również w wersji elektronicznej wraz z materiałami.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

4.3.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w
roku 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

4.4.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
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4.5.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał najistotniejsze fragmenty uchwały. Radni nie wnieśli
uwag do przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
4.6.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
Ad.5. Interpelacje i zapytania.
Radni nie wnieśli żadnych interpelacji oraz zapytań.
Ad. 6 .
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak poinformował, że na III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
18 grudnia 2018r. również nie wniesiono interpelacji.
Ad.7. Wolne głosy
Na wstępie głos zabrał Przewodniczący zachęcając zebranych do odwiedzenia kortów tenisowych,
gdzie rozgrywane są międzynarodowe zawody tenisowe - XX Międzynarodowy Turniej Tenisa
Ziemnego „Opalenica Cup” i kibicowania uczestnikom turnieju.
Następnie radny Jarosław Kornosz zapytał o termin rozpoczęcia remontów dróg.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni Patryk Kąkolewski,
mówiąc, że umowa na profilowanie dróg została podpisana w kwietniu, ale ze względu na pogorszenie
się warunków atmosferycznych prace zostały wstrzymane, natomiast już w tym tygodniu zostały one
wznowione. W przypadku remontów cząstkowych dróg w dalszym ciągu praktykujemy wykonywanie
napraw swoimi pracownikami.
Jako ostatni głos zabrał burmistrz Tomasz Szulc, który podziękował …
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Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku dziennego sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz
Wojtkowiak podziękował wszystkim biorącym udział w dzisiejszych obradach, następnie zamknął VI
sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak
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