RADA MIEJSKA W OPALENICY
PROTOKÓŁ NR XII/2019

z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 4 listopada 2019r. w auli budynku OSP w Opalenicy, przy
ul. Młyńskiej 61.

Obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 17.15, a zakończono
o godz. 17.25. Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak powitał wszystkich przybyłych na sesję,
radnych, Burmistrza – pana Tomasza Szulca, Zastępcę burmistrza – pana Pawła Jakubowskiego,
Skarbnika Opalenicy – panią Agnieszkę Antkowiak – Żak oraz Sekretarza gminy – pana Tomasza
Matusiaka.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony gruntu położonego w Opalenicy przy
ul. 5 Stycznia oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na
lata 2019 – 2036.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1.
Obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady
Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak.
Prowadzący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym –
obrady rady miejskiej są transmitowane.
Wniosek Burmistrza Opalenicy, z dnia 28 października 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 14 radnych, tym samym Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych był radny Przemysław Zimny. 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 z uwzględnieniem zmiany dotyczącej wycofania uchwały. Nie stwierdzono głosów
„przeciw” i „wstrzymujących”.
Ad. 3.
Projekty uchwał radni otrzymali w formie elektronicznej oraz zostały one szczegółowo omówione
w dniu dzisiejszym, na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Opalenicy.

3.1.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony gruntu położonego
w Opalenicy przy ul. 5 Stycznia oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu.
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”.

3.2. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
Przewodniczący Eugeniusz Wojtkowiak odczytał najistotniejsze punkty uchwały. Radni nie wnieśli
uwag do przedłożonego projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 głosami „za”. Nie stwierdzono głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących”.

3.3.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.
W głosowaniu uchwała została podjęta 14 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 XV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

Małgorzata Wiśniewska

Eugeniusz Wojtkowiak

