RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR I/2019
z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 30 stycznia 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.
Przed rozpoczęciem obrad Rady, przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak poprosił wszystkich
o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.25,(opóźnienie
spowodowane było przedłużeniem przedsesyjnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej),
a zakończono o godz. 16.45. Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak powitał
wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza – Tomasza Szulca, zastępcę burmistrza – Pawła
Jakubowskiego, skarbnika Opalenicy – Agnieszkę Antkowiak – Żak, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej – Dorotę Szuwalską – Kasprzak, dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki – Krzysztofa
Sadowskiego, radnych oraz wszystkich obecnych na sali obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia 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,

2) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1.
Obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej otworzył i im przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak.
Wniosek Burmistrza Opalenicy dot. prośby o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Opalenicy stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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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.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad. Jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli
porządek obrad dzisiejszej sesji. Nie stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Ad. 3.
Podjęcie uchwał: Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na wspólnym przedsesyjnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy, które odbyło się w dniu dzisiejszym
o godzinie o godz. 16:00.

3.1.
Uchwała w sprawie określenia 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.
Prowadzący obrady Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zaproponował podjęcie uchwały bez
odczytywania. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony w dniu dzisiejszym, na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy. 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.
Przystąpiono do głosowania bez odczytywania.
W głosowaniu uchwała została podjęta, 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

3.2.
Uchwała w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o możliwość podjęcia uchwały bez odczytywania.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony w dniu dzisiejszym, na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego, radni otrzymali go również w wersji elektronicznej wraz z materiałami.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
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Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania bez odczytywania.
W głosowaniu uchwała została podjęta, 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

3.3.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.4.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał najistotniejsze elementy projektu uchwały, który
został szczegółowo omówiony w dniu dzisiejszym, na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady
Miejskiej w Opalenicy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

3.5.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
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 IV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.
Tuż po zamknięciu sesji głos zabrał burmistrz Tomasz Szulc, dziękując radnym za to, że wspólnie
uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który był
najlepszym przykładem dobrego samorządowca. Burmistrz wspomniał, że Paweł Adamowicz był
wieloletnim działaczem, samorządowcem, który kochał swoje miasto. Przyznał także, że patrząc na
dzisiejszą, wszędzie obecną mowę nienawiści jest wyjątkowo szczęśliwym burmistrzem, gdyż takiej
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rady i takich radnych można jemu pozazdrościć, ponieważ radni pięknie pokazują jak mimo różnic
dzięki

konstruktywnej

rozmowie

można

wspólnie,

jednogłośnie

decydować

o

przedsięwzięciach, zadaniach i inwestycjach.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak
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ważnych

