
Opatówek, dnia  21 listopada  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 2017 r.,             

poz. 1875) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 28 listopada 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 XLIV/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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
na 2018 rok. 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku                  
od nieruchomości na 2018 r. 

9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania 
podatku rolnego na 2018 rok. 

10. Informacja o podatku leśnym. 
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej. 
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 

pn. "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, 
Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" 
w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 
Kaliskim. 

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2016/2017. 
 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 
IV. Wolne wnioski i informacje. 
V. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady 

          mgr inż. Paweł Bąkowski 


