RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR XI/2019
z sesji, która odbyła się 23 października 2019 r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.
Obrady XIV sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 17.08 (niewielkie opóźnienie
spowodowane było przedłużeniem się wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej),
a zakończono o godz. 18:15.

Ad.1.
Obrady XIV 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 15 radnych, 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 XIV Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
- stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad
poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Informacja Burmistrza Opalenicy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r.
7. Podziękowania dla ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej Niegolewa oraz wręczenie zaświadczenia
o wyborze nowo wybranemu sołtysowi.
8. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica
w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki
w Gminie Opalenica,

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Opalenica,

3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu,

4) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
5) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
11. Wolne głosy, wnioski i informacje.
12. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej.
Wnioskiem z dnia 21 października br. (załącznik nr 2) burmistrz Tomasz Szulc zwrócił się
z prośbą o wniesienie do porządku obrad XIV sesji dodatkowych projektów uchwał, w sprawie:

1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu;
2. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opalenica przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Radni podczas wspólnego, przedsesyjnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej przyjęli
projekty uchwał do porządku obrad XIV sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego porządku obrad. Jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli
porządek obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem dodatkowych projektów uchwał. Nie stwierdzono
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
Porządek obrad – pkt. 8 Podjęcie uchwał z uwzględnieniem dodatkowych projektów uchwał:

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica
w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki
w Gminie Opalenica,

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Opalenica,

3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu,

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu,
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5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opalenica przez osoby prawne
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,

6) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
7) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
Przystąpiono do przyjęcia protokołów z poprzednich sesji:
- z VIII sesji, która odbyła się 26 czerwca 2019 r.,
- z IX sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 16 lipca 2019 r.,
- z X sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 19 lipca 2019 r.,
- z XI sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 24 lipca 2019 r.,
- z XII sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 23 sierpnia 2019 r.,
- z XIII sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 30 września 2019 r.
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami protokoły wyłożone były w biurze rady
miejskiej oraz przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad.
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokołów. Przewodniczący zaproponował przyjęcie
protokołów bez odczytywania. Nie wniesiono sprzeciwu.
W głosowaniu protokoły zostały przyjęte jednogłośnie bez odczytywania, 15 głosami „za”. Nie
stwierdzono głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.

Ad. 3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym radni otrzymali w formie
elektronicznej w wymaganym terminie (załącznik nr 3 do protokołu).
Brak zapytań do sprawozdania.

Ad.4.
Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 roku przedstawił Przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 5.
Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 roku, w imieniu Burmistrza Opalenicy
przedstawił sekretarz Gminy Tomasz Matusiak (załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.6.
Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r. przedstawiła i omówiła Skarbnik Opalenicy
Agnieszka Antkowiak- Żak, mówiąc m.in., że Burmistrz zgodnie z zapisami ustawy o finansach
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publicznych przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Miejskiej
informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku. W uchwale budżetowej Gminy na 2019 r. po
zmianach w ciągu I półrocza dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69.700.000,00 zł, wykonano w
kwocie 38.157.000,00 zł (54,75% planu). Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.208.000,00 zł,
wykonano w kwocie 487.000,00 zł (blisko 12% planu). Po stronie wydatków zaplanowano wydatki
bieżące w kwocie 66.994.000,00 zł, wykonano 33.309.000,00 zł (prawie 50% planu), wydatki
majątkowe w kwocie 13.188.000,00 zł, wykonano 3.374.000,00 zł (blisko 26% planu).
W pierwszym półroczu 2019 r. przygotowano lub zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego
następujące inwestycje:
- budowa sali wiejskiej w miejscowości Urbanowo,
- budowa ścieżki – chodnika z murem oporowym przy rzece Mogilnica w Opalenicy (przy której
zrealizowano Otwartą Strefę Aktywności, na którą pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 50.000,00 zł),
- przebudowa części ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Terespotockie (dofinansowanie od Wojewody
Wielkopolskiego w kwocie 120.000,00 zł),
- rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki wraz z realizacją małego kina
społecznościowego (inwestycja realizowana ze środków unijnych – planowane dofinansowanie na
rozbudowę i przebudowę 2.777.173,84 zł , małe kino społecznościowe – 150.000,00 zł),
- w ramach udzielonej dotacji dla OSP w Wojnowicach, Gmina wsparła jednostkę w przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
W projekcie budżetu na 2019 rok planowano deficyt w kwocie 2.700.000,00 zł, natomiast w I półroczu
otrzymano nadwyżkę w kwocie 1.967.000,00 zł.
Gmina w okresie sprawozdania nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.
Przychody wykonano w kwocie 8.533.000,00 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych
5.500.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.033.000,00 zł.
Skarbnik A. Antkowiak – Żak dodała, że obecnie urzędujący Burmistrz objął urząd z zadłużeniem w
kwocie 16.835.987,00 zł, na koniec I półrocza, w skutek zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych
obligacji, wynosiło 30.344.000,00 zł. Na przestrzeni lat 2014 – 2019 zadłużenie wzrosło
o 13.508.013,00 zł.
W pierwszym półroczu Gmina spłaciła obligacje z roku 2010 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz pożyczki
z WFOŚiGW w Poznaniu:
- na budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko z roku 2012 w kwocie
50.000,00 zł,
- na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej
w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i Wyzwolenia z 2013 roku w kwocie 100.000,00 zł.
Gmina Opalenica na koniec I półrocza nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wydatki na obsługę
długu publicznego wynosiły 380.000,00 zł. Stan należności 20.574.000,00 zł.
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Następnie Skarbnik Opalenicy A. Antkowiak – Żak odczytała Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0953/36/19/2019 z dnia 17 września w sprawie
wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku Gminy
Opalenica (opinia pozytywna) – załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący poinformował, że z uwagi na chwilową nieobecność Burmistrza proponuje przesunąć
pkt 7 - Podziękowania dla ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej Niegolewa oraz wręczenie
zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu sołtysowi pod koniec obrad i przejść do pkt 8 dziennego
porządku obrad. Zapytał czy ktoś ma inną propozycję, wobec ich braku zgodnie z zapowiedzią przeszedł
do pkt 8 – podjęcie obrad.

Ad.8.
Projekty uchwał zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, radni otrzymali je w wersji
elektronicznej, zostały one również szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.

1) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica
w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w
Gminie Opalenica.
Z uwagi na obszerną treść projektu uchwały Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak zapytał o
możliwość podjęcia jej bez odczytywania. Radni nie wnieśli sprzeciwu oraz uwag do przedłożonego
projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących”.

2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Opalenica.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

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

4) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
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W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

5) Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opalenica przez osoby prawne i fizyczne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

6) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
Przewodniczący odczytał najistotniejsze punkty projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do
przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 – 2036.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu.
W głosowaniu uchwała została podjęta 15 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

Ad.7.
Prowadzący obrady zaproponował przejście do pkt 7 (Podziękowania dla ustępującego Sołtysa i Rady
Sołeckiej Niegolewa oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu sołtysowi) i poprosił
o zabranie głosu Burmistrza Opalenicy.
Burmistrz Tomasz Szulc zwracając się do ustępującego sołtysa Niegolewa Krzysztofa Jackowiaka oraz
Rady Sołeckiej powiedział, że jest to dla niego wyjątkowa sytuacja, gdyż z jednej strony w pełni szanuje
podjętą decyzję, natomiast do końca się z nią pogodzić nie może, z uwagi na wieloletnią, dobrą
współpracę. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Pawłem Jakubowskim w towarzystwie innych
sołtysów, rady miejskiej oraz zaproszonych gości wręczył ustępującym Sołtysowi i Radzie Sołeckiej
okolicznościowe adresy, składając przy tym podziękowania oraz życzenia.
W tych wyjątkowych okolicznościach Burmistrz Opalenicy wręczył także zaświadczenie o wyborze
nowo wybranemu sołtysowi Niegolewa Panu Kamilowi Kuczyńskiemu.
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Ad.9.
Interpelację złożył radny Krzysztof Kasperczak w sprawie wyjaśnienia sytuacji, w której pracownicy
firmy odpowiedzialnej za utylizację odpadów, podczas odbioru odpadów segregowanych wrzucają
wszystkie frakcje do jednego samochodu, a następnie bez ponownej segregacji przekazują je do
zmielenia.

Ad. 10.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak poinformował, że na VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 26 czerwca 2019r. nie złożono żadnej interpelacji bądź zapytania.

Ad.11.
Wolne głosy, wnioski i informacje:
Burmistrz Tomasz Szulc poinformował, że został upoważniony przez Przewodniczącego Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych do ustalenia terminu spotkania Komisji w Szkole Podstawowej im.
Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy. Spotkanie odbędzie się w okolicy święta Szkoły.
Następnie głos zabrał Pan Gałązka z Bukowca Starego, w sprawie planowanej likwidacji szaletów
miejskich, mówiąc m.in., że decyzja o likwidacji szaletów po 20 latach działalności oraz zamiana na
toalety typu toi – toi trochę bulwersuje, mimo, że jest pełen uznania dla działań Pana Burmistrza, to
uważa, że jest to nie do końca trafiony pomysł. Pan Gałązka poinformował, że jego żona w ciągu 4 dni
zebrała ponad 400 podpisów, aby nie likwidować szaletów, dodał, że szalet miejski to osiągnięcie
ewolucyjne, a likwidacja to trochę „jak Cejrowski na boso”, ponadto przyznał, że dodatkowe toalety
typu toi – toi należałoby ustawić w okolicach nowego centrum handlowego Biedronka – Polo – Peppco.
Następnie odczytał pismo skierowane do Burmistrza Opalenicy.
Przewodniczący podziękował za zabranie głosu, następnie zaprosił wszystkich obecnych 2 listopada br.,
na opalenicki cmentarz, gdzie tradycyjnie wspominani będą znani opaleniczanie.

Ad.12.
Po wyczerpaniu porządku dziennego sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz
Wojtkowiak podziękował wszystkim biorącym udział w obradach, następnie zamknął XIV sesję Rady
Miejskiej.

Protokołowała

Przewodniczący

Małgorzata Wiśniewska

Rady

Eugeniusz Wojtkowiak
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Miejskiej

