RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR V/2019
z sesji, która odbyła się 26 czerwca 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.
Obrady VIII sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18:05.
Ad.1.
Obrady VIII 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 12 radnych (z przyczyn usprawiedliwionych nieobecni byli radna Katarzyna Cecuła
oraz radni Karol Kasperczak i Krzysztof Kasperczak), 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 VIII 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. Wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysów.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.
1) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.
6. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok i udzielenie Burmistrzowi Opalenicy
absolutorium:
1) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2018 r., opinii Regionalnej Izby

1

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Opalenica za 2018 r.
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2018 rok.
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja i przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej o złożonym sprawozdaniu.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,

2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej,
Strumykowej i Parkowej,

4) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy,
5) w sprawie opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy,

6) w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Opalenica,

7) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych
pomnika przyrody dębu bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na ulicy Bukowej, na działce
nr ewid. 1341/5 w ciągu drogi powiatowej nr 2743P w Opalenicy,

8) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,

9) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
10) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
10. Wolne głosy, wnioski i informacje.
11. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej.
Wnioskiem z dnia 25 czerwca br. Burmistrz Opalenicy zwrócił się z prośbą o wniesienie do
porządku obrad VIII sesji dodatkowego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
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tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica (załącznik nr 2).
Podczas wspólnego, przedsesyjnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej Radni przyjęli
uchwałę do porządku obrad VIII sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad. Jednogłośnie, 12 głosami „za” przyjęli
porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem dodatkowego projektu uchwały. Nie stwierdzono
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
7. Podjęcie uchwał (po zmianach):
1) zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,
2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3) w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzania

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej,
Strumykowej i Parkowej,
4) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy,
5) w sprawie opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy,
6) w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Opalenica,
7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica.
8) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych
pomnika przyrody dębu bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na ulicy Bukowej, na działce
nr ewid. 1341/5 w ciągu drogi powiatowej nr 2743P w Opalenicy,
9) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych,
10) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
11) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej VII sesji, która odbyła się 29 maja 2019r.
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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, 12 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).
Brak zapytań do sprawozdania.
Ad.4.
Przystąpiono do pkt. 4 porządku obrad – wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysów.
Przewodniczący poprosił burmistrza Tomasza Szulca o zabranie głosu i wręczenie zaświadczeń
o wyborze sołtysów.
Burmistrz T. Szulc: Drodzy Państwo jest to dla nas wyjątkowa sesja, gdzie po raz pierwszy w historii
gminy przekazujemy Państwu Raport o Stanie Gminy, ale nie tylko, jest to też sesja absolutoryjna, która
jest podsumowaniem okresu działalności Urzędu Miejskiego, Burmistrza, Gminy Opalenicy. Dlatego tę
sesję wybraliśmy, aby podnieść rangę tego co chcę powiedzieć - Gmina rozwija się fantastycznie,
ponieważ w każdym sołectwie jest sołtys, który jest osobą żyjącą życiem danej wsi. Chcieliśmy Wam
za to bardzo serdecznie podziękować. Za chwilę poproszę wszystkich Sołtysów na środek, byśmy mogli
Wam wręczyć zaświadczenia, które są wyrazem nie tylko naszego szacunku, ale i również wielkim
podziękowaniem i gratulacjami. Wybory, które odbyły się kilka miesięcy temu, wywoływały wiele
emocji, nie tylko u Was, ale też po naszej stronie, widziałem też emocje wśród mieszkańców, które są
wyrazem tego, że to co wykonujecie, robicie w sposób bardzo dobry – wielkie brawa dla Państwa.
Następnie Burmistrz poprosił o wystąpienie wszystkich Sołtysów, po czym wręczył zaświadczenia
o wyborze.

Ad. 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.
Przewodniczący poinformował, iż jest to nowość w dziejach Rady Miejskiej i zgodnie z art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym burmistrz co roku, do dnia 31maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok Radni otrzymali w wymaganym Statutem terminie. Jest
on również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Raport został omówiony w dniu wczorajszym, tj. 25 czerwca 2019r., na wspólnym posiedzeniu stałych
komisji Rady Miejskiej.
5.1
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę, w której mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co
najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas
której ma być przedstawiany raport.
Do wczoraj żaden mieszkaniec naszej gminy nie złożył zgłoszenia udziału w debacie.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania
Przewodniczący otworzył debatę nad Raportem i poprosił Radnych o zabieranie głosu.
Elżbieta Radniecka
Proszę Państwa Raport o Stanie Gminy jaki mamy przedstawiony zawiera prawie 94 strony, krótko
może bym ujęła, że jest to wielokierunkowość pracy naszej gminy. Daje możliwość sprawdzenia pracy
jak pracuje nasza Gmina, Burmistrz, pracownicy Urzędu - są to twarde dane. Ale tak naprawdę widzimy
to na co dzień, jak zmienia się nasze gmina i to z dnia na dzień. Mamy to na przykładnie chociażby
termomodernizacji naszych szkół naszych obiektów, różnych programów związanych ze zdrowiem,
ochroną środowiska, teraz ważny punkt już podjęty – wymiana kopciuchów.
Ogromna lektura, warto się z tym zapoznać, każdy kierunek jest bardzo ciekawy, jest to ogromny
materiał, nad którym można byłoby bardzo długo dyskutować. Dlatego zachęcam do lektury.

Eugeniusz Wojtkowiak
Jak Pani radna Elżbieta Radniecka powiedziała, jest to kompaktowe ujęcie działań w Gminie, jest to
lektura, którą nauczyciele w szkołach powinni propagować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, aby
pozyskać informacje, co w tej naszej gminie się dzieje.
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy:
- chciałbym podziękować Panu dyrektorowi Sadowskiemu, że mimo tego , iż tak wiele się dzieje z CKiB
to poziom wypożyczeń i liczba czytelników stale rośnie. Wielkie słowa uznania, że udało się połączyć
cały remont z normalnym funkcjonowaniem Biblioteki.
- druga rzecz - sprawa gospodarki śmieciowej – prosiłbym Pana burmistrza Pawła Jakubowskiego o
krótką informację, jak wygląda segregacja odpadów w naszej gminie i co nas czeka w najbliższej
przyszłości.
Burmistrz Paweł Jakubowski: Gospodarka śmieciowa to jeden z obowiązków nałożonych na samorząd.,
Od samego początku, kiedy ta ustawa weszła w życie wstąpiliśmy do Związku Międzygminnego
„SELEKT”, gdzie oprócz nas jest jeszcze 16 gmin. Dane statystyczne, są dla nas pozytywne, ponieważ
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jako gmina mamy wysoki wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów. Oczywiście potrzebne są działania
edukacyjne, żeby jakość tej segregacji była jeszcze bardziej skuteczna. Koszty rosną, opłata śmieciowa
wzrosła kilkaset procent.
W najbliższym czasie czeka nas zmiana, dotycząca zbiórki bioodpadów. Do tej pory taka zbiórka
odbywała się od kwietnia do listopada, zgodnie z harmonogramem. Od 1 stycznia będzie obowiązek
prowadzenia tej zbiórki przez cały rok. Wiadomo, że w tym okresie zimowym będzie mniej tych
odpadów, mimo wszystko koszty transportu spowodują generowanie dodatkowych kosztów. Skończy
się również zbiórka odpadów zielonych w workach, które otrzymujemy za darmo, a koszt produkcji
jednego takiego worka to ok. 2 zł.
Każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek zaopatrzyć się w pojemnik, przeznaczony do bioodpadów.
Musimy zrobić to na własny rachunek.
Ze wszystkich gmin w Związku najwięcej śmieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca oddawanych
jest z naszej gminy. Uważam, że jest to pozytywna informacja, że świadomość mieszkańców dot.
odpadów rośnie, teoretycznie wynika z tego, że będzie miej śmieci porzucanych w lasach itp.. Dziękuję.

W punkcie 5.2. według porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.
Projekt uchwały odczytał prowadzący obrady Eugeniusz Wojtkowiak. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały. W głosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie - 12 głosami „za”, nie
stwierdzono głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących”.
Ad. 6.
Zgodnie z dziennym porządkiem obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok i udzielenia Burmistrzowi
Opalenicy absolutorium.
Radni otrzymali sprawozdanie finansowe za 2018 r., informację o stanie mienia komunalnego
Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
w wymaganym Statutem terminie. Zostały one również szczegółowo omówione na wspólnym
przedsesyjnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy w dniu 25 czerwca 2019 r.

Skarbnik Opalenicy – Agnieszka Antkowiak – Żak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 rok,
informację o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2018 r., opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Opalenica za 2018 r.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Radniecka przedstawiła wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2018 rok,
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po czym Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec powyższego prowadzący poprosił przewodniczących stałych
komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu (załącznik 4).
Przewodniczący Roman Szwechłowicz oznajmił, że podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji
Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2019r. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych wyraziła pozytywną
opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. Nie stwierdzono głosów „przeciw”
i „wstrzymujących”.
W posiedzeniu udział brało 7 członków komisji, nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych był radny
Przemysław Zimny.
Przewodniczący Ryszard Zielewicz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju szczegółowo
analizowała wykonanie budżetu za 2018 r. na posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 25
czerwca 2019r. członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Opalenica za rok 2018, nie stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
W posiedzeniu brało udział 5 członków komisji, z przyczyn usprawiedliwionych nieobecni byli radni:
Krzysztof Kasperczak oraz Przemysław Zimny.
Przewodniczący Ryszard Piotrowski oznajmił, że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady
Miejskiej w dniu 25 czerwca 2019r. Komisja Infrastruktury, Terenów Wiejskich i Ochrony
Środowiska wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Opalenica za rok
2018. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji, nie stwierdzono głosów „przeciw” i
„wstrzymujących”. W posiedzeniu z przyczyn usprawiedliwionych nie brał udziału radny Krzysztof
Kasperczak.
W punkcie 6.5. zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018
rok.
Prowadzący obrady Eugeniusz Wojtkowiak odczytał projekt uchwały, radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały. W głosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”, nie
stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
W punkcie 6.6. wg porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Projekt uchwały odczytał prowadzący obrady Eugeniusz Wojtkowiak. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały. W głosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”, nie
stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
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Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi, Wiceburmistrzowi, Skarbnikowi
Gminy oraz Sekretarzowi i życzył pomyślności w realizacji tegorocznego budżetu.
Radna Elżbieta Radniecka w imieniu całej Rady Miejskiej podziękowała Burmistrzowi Tomaszowi
Szulcowi za całą pracę oraz serce, jakie wkłada w rozwój naszej Gminy.
Burmistrz: Szanowni Państwo , bardzo dużo ciepłych dzisiaj słów padło i w raporcie i w sprawozdaniu.
Bardzo często usłyszeć można było burmistrz, burmistrz… Ale to wam należą się podziękowania. Mam
wielkie szczęście, że mam taką radę, już kolejną kadencję. Moje wielkie szczęście, że mam takich
pracowników Urzędu, w szczególności Kierowników, ale też pracowników gospodarczych, że mam
takich sołtysów, dyrektorów jednostek i największe szczęście, że mam takich mieszkańców. Serdecznie
za wszystko dziękuję
Przewodniczący ogłosił krótką przerwę.
Ad.7.
Po przerwie przystąpiono do 7 punktu dziennego porządku obrad – podjęcie uchwał.
7.1.
Uchwała zmieniającą 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 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.2.
Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.3.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej
i Parkowej.
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.
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Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.4.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
Przewodniczący dodał, że jest to ulica, która przylega do ul. Podzamcze, w rejonie ulic Zamkowej
i Żeromskiego.
7.5.
Uchwała w sprawie opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.6.
Uchwała w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Opalenica.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.7.
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Opalenica.
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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.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.8.
Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych
pomnika przyrody dębu bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na ulicy Bukowej, na działce nr ewid.
1341/5 w ciągu drogi powiatowej nr 2743P w Opalenicy.
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.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.9.
Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał treść uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.10.
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 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
7.11.
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.
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W głosowaniu uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.
Ad.8. Interpelacje i zapytania.
Radni nie wnieśli żadnych interpelacji oraz zapytań.
Ad. 9.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak poinformował, że na VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 29 maja 2019r. interpelację złożyła radna Elżbieta Radniecka, w sprawie wyjaśnienia przyczyny
niskich transferów sieci internetowej w Domu Ludowym w Uścięcicach. Odpowiedź na interpelację
w formie pisemnej została skierowana do Radnej w dniu 10 czerwca 2019 r.
Ad.10. Wolne głosy
Nikt z radnych, ani osób obecnych na sali nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący Rady
Miejskiej podziękował Burmistrzowi, za to że klimatyzacja działa i dzięki temu jedna z najważniejszych
sesji odbyła się w komfortowych warunkach.
Ad.11.
Po wyczerpaniu porządku dziennego sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz
Wojtkowiak podziękował wszystkim biorącym udział w obradach, następnie zamknął VIII sesję Rady
Miejskiej.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak
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