
Opatówek, dnia 16 sierpnia  2017 r. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 23 sierpnia 2017 r. godz. 10.00. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15. 

 

Porządek obrad: 

 

I. Otwarcie sesji. 

II. Uchwalenie porządku obrad. 

1. Przyjęcie protokołu nr XLII/ 2017. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa  w powiecie kaliskim" 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: 

Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja. 

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Opatówek do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie             

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Opatówek. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych jako działki: 

nr 719/10, nr 719/7, nr 767 położonych w Opatówku. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku 

włączonego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. 

10. Projekt uchwały w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczania odpisu na zakładowy funduszu świadczeń 

socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. 

11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, w skład którego wchodzi jedynie szkoła 

podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. 

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. 

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, w skład którego 

wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chełmcach. 

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rajsku, w skład którego wchodzi jedynie szkoła 

podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową w Rajsku. 

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Opatówek. 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 

IV. Wolne wnioski i informacje. 

V. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady 

                 mgr inż. Paweł Bąkowski 


