RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR VIII/2019
z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 24 lipca 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul.
Młyńskiej 61.
Obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 12.30, a zakończono o godz. 12.35.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztof Kasperczak powitał wszystkich przybyłych na
sesję: Burmistrza – pana Tomasza Szulca, Zastępcę burmistrza – pana Pawła Jakubowskiego, Skarbnik
Opalenicy – panią Agnieszkę Antkowiak – Żak, radnych oraz wszystkich obecnych na sali obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1.
Obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej otworzył i im przewodniczył Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztof Kasperczak.
Prowadzący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym – obrady rady
miejskiej są transmitowane.
Wniosek Burmistrza Opalenicy, z dnia 22 lipca br., w sprawie zwołania 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 10 radnych (z przyczyn usprawiedliwionych nieobecni byli radni: Kamilla Górka,
Jarosław Kornosz, Stanisław Urbański, Eugeniusz Wojtkowiak oraz Przemysław Zimny). 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 przyjęli porządek obrad
dzisiejszej sesji. Nie stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Ad. 3.
Projekt uchwały radni otrzymali w formie elektronicznej oraz został szczegółowo omówiony w dniu
dzisiejszym, na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy.

3.1. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały, Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 10 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Kasperczak podziękował
wszystkim biorącym udział w dzisiejszych obradach i zamknął XI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.
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