RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR II/2018
z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r., w sali budynku OSP w Opalenicy
przy ul. Młyńskiej 61.
Obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 17.00, a zakończono
o godz. 17.45. Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak powitał wszystkich przybyłych
na sesję: burmistrza – Tomasza Szulca, zastępcę burmistrza – Pawła Jakubowskiego , skarbnika
Opalenicy – Agnieszkę Antkowiak – Żak, sekretarz Gminy – Ewę Bąbelek, radcę prawnego – Helenę
Fietz – Wiśniewską, radnych oraz wszystkich obecnych na sali obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy,
2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy,
3) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opalenicy,
4) w sprawie Statutu Gminy Opalenica,
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy,
6) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw
domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
odbiorców usług odprowadzających ścieki,
7) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opalenica”,
8) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy,
9) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1.
Obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej otworzył i przewodniczył im Przewodniczący
Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak.

Wniosek Burmistrza Opalenicy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Opalenicy
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.
Prowadzący obrady 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 2 do protokołu.
Proponowany dzienny porządek obrad radni otrzymali w wymaganym Statutem terminie.
W dniu dzisiejszym burmistrz Tomasz Szulc zwrócił się z wnioskiem o wniesienie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (załącznik nr 3
do protokołu).
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad z zaproponowanymi zmianami. Jednogłośnie,
15 głosami „za” przyjęli porządek obrad dzisiejszej sesji. Nie stwierdzono głosów „przeciw”
i „wstrzymujących”.
Porządek obrad z uwzględnionymi zmianami:
1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
2) w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy,
3) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy,
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opalenicy,
5) w sprawie Statutu Gminy Opalenica,
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy,
7) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw
domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
odbiorców usług odprowadzających ścieki,
8) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opalenica”,
9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy,
10) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,

11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 3.
Podjęcie uchwał: Projekty uchwał szczegółowo zostały omówione na wspólnym posiedzeniu radnych
Rady Miejskiej w Opalenicy, które odbyło się w dniu dzisiejszym o godzinie o godz. 16:30.

3.1.
Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2019.

Przewodniczący odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3. 2.
Uchwała w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

w Opalenicy.

Skład poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy ustalono na podstawie złożonych przez
Radnych deklaracji.
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”.

3.3.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy.
Skład

komisji Rewizyjnej

ustalono na podstawie

złożonych

przez Radnych

deklaracji.

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”.

3.4.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy.
Zgodnie z § 77 Statutu Gminy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada, dlatego
Przewodniczący Rady poprosił o zaproponowanie kandydata na ww. funkcję.
Radny Ryszard Piotrowski zaproponował kandydaturę radnej Elżbiety Radnieckiej, która wyraziła
zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał uchwałę. Radni

nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W głosowaniu „za” kandydaturą radnej Elżbiety Radnieckiej
głosowało 14 radnych. Nie stwierdzono głosów „przeciw”. Radna Elżbieta Radniecka wstrzymała się
od głosu – uchwała została podjęta 14 glosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym”(E. Radniecka).
Nie stwierdzono głosów „przeciw”.
3.5.
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Opalenica.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go
w wersji elektronicznej wraz z materiałami. Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania bez
odczytywania.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.6.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony przy Rondzie Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go
w wersji elektronicznej wraz z materiałami. Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania bez
odczytywania.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.7.
Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw domowych, w ramach taryfowych
Grup K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług odprowadzających ścieki.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go
w wersji elektronicznej wraz z materiałami. Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania bez
odczytywania.
Głos zabrał Radny Jarosław Kornosz mówiąc, że swoją opinię na temat tej uchwały przedstawił na
posiedzeniu przedsesyjnym i dlatego nie będzie głosował nad tą uchwałą (Są to dopłaty tylko dla
mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej i jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób, które
do kanalizacji podłączone nie są).
Radni nie wnieśli dalszych uwag do przedłożonego projektu uchwały.

W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym”
(J. Kornosz).Nie stwierdzono głosów „przeciw”.

3.8.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opalenica”.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go
w wersji elektronicznej wraz z materiałami. Dodał, że zgodnie z tym, co mówiła wcześniej Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Alicja Dworzyńska, jest to uchwała
cykliczna, coroczna, która aktualizuje wysokość pomocy. Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do
głosowania bez odczytywania.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.9.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania,
dodał, że wynagrodzenie Burmistrza pozostało na takim samym poziomie jak poprzednio, a uchwała
musi zostać podjęta, w związku z rozpoczęciem nowej kadencji. Projekt uchwały zamieszczony był na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go w wersji elektronicznej wraz z materiałami.
Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania bez odczytywania.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.10.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał najistotniejsze elementy uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.11.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2018 – 2034.

Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o propozycję podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go
w wersji elektronicznej wraz z materiałami. Radni nie wnieśli uwag i przystąpiono do głosowania bez
odczytywania.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak podziękował
wszystkim biorącym udział w dzisiejszych obradach i zamknął II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała
Małgorzata Wiśniewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Wojtkowiak

