RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR IV/2019
z sesji, która odbyła się 29 maja 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.
Obrady VII sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 17.05 (opóźnienie rozpoczęcia
spowodowane było przedłużeniem się wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej), a
zakończono o godz. 17:25.
Ad.1.
Obrady VII sesji Rady Miejskiej otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Wojtkowiak. Prowadzący powitał wszystkich przybyłych na sesję - 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.

Ad. 2.
Przewodniczący poinformował, na podstawie listy obecności, że na ustawowy skład 15 radnych
w sesji uczestniczy 14 radnych (z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny był radny Przemysław
Zimny), 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.
Porządek obrad:
1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
- stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołu z obrad
poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego
na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Opalenica,
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2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi
Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej,

3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej.
Wnioskiem z dnia 23 maja br. Burmistrz Opalenicy zwrócił się z prośbą o wniesienie do
porządku obrad VII sesji dodatkowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla
Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza (załącznik nr 2).
Podczas wspólnego, przedsesyjnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej Radni przyjęli
uchwałę do porządku obrad VII sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad. Jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęli
porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem dodatkowego projektu uchwały. Nie stwierdzono
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. Przewodniczący oświadczył, że dodatkowa uchwała zostanie
wprowadzona w pkt. 4.3 – przed uchwałami budżetowymi.
4. Podjęcie uchwał (po zmianach):

1) w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego
na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Opalenica,

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi
Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka
Sienkiewicza,

4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
5) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
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Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej VI sesji, która odbyła się 7 maja 2019r.
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami protokół wyłożony był w biurze rady
miejskiej oraz przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad.
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokołu. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu
bez odczytywania. Nie wniesiono sprzeciwu.
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania, 14 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).
Radny Krzysztof Kasperczak zapytał czego dotyczył akt notarialny, który Burmistrz podpisywał 21
maja w Nowym Tomyślu.
Burmistrz Tomasz Szulc wyjaśnił, że akt dotyczył działki drogowej, w sprawie przesyłu energii z firmą
Enea.

Ad. 4.
Przystąpiono do punktu 4 dziennego porządku obrad – podjęcie uchwał.
Radni otrzymali materiały w wymaganym Statutem terminie, ponadto projekty uchwał zostały
szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy w dniu
7 maja 2019r.

4. 1.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele
mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Opalenica.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

4.2.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi
Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej.
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Z uwagi na obszerną treść projektu uchwały Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o
możliwość podjęcia jej 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.
W glosowaniu nad uchwałą nie brał udziału radny Karol Kasperczak, z uwagi na własny interes
prawny w podejmowanej uchwale.
Radny Jarosław Kornosz poprosił o ponowne krótkie wyjaśnienie, z uwagi na obecność sołtysów.
Burmistrz T. Szulc: miejscowy plan zagospodarowania, nad którym będziecie Państwo głosowali
dotyczy przebiegu, rozbudowy już istniejących działek, położonych bliźniaczo w kierunku ul.
Strumykowej, aż do tereny obwodnicy, który kończy się charakterystycznymi zabudowaniami firmy p.
Budźko. Tam już jest częściowo wybudowane nowe osiedle, jak Państwo wiecie. Plan oczywiście
dotyczy tylko budowy domów jednorodzinnych z możliwością usługową, a więc nie mówimy o innym
typie zabudowy.
Radni nie wnieśli kolejnych uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”. (Radny Karol Kasperczak wyłączony z głosowania).

4.3.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały, dodał, że w skrócie chodzi
o uporządkowanie terenu pomiędzy ul. 3 Maja, Sienkiewicza, a budynkiem Centrum Kultury.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

4.4.
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 14 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
4.5.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
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Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
Ad.5. Interpelacje i zapytania.
Radna Elżbieta Radniecka złożyła interpelację, w sprawie określenia przyczyny niskiego transferu sieci
w Sali Wiejskiej w Uścięcicach.
Ad. 6 .
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak poinformował, że na VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
7 maja 2019r. nie wniesiono interpelacji.
Ad.7. Wolne głosy
Nikt z radnych, ani osób obecnych na sali nie zabrał głosu.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku dziennego sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz
Wojtkowiak podziękował wszystkim biorącym udział w dzisiejszych obradach, następnie zamknął VII
sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak
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