
Opatówek, dnia 2 lutego  2018 r. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze 

zm.) zwołuję LI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 9 lutego 2018 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 XLVII/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 2018 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na 

budowę bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Michałkowie. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 

dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Michałów Drugi. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie na czas nieoznaczony części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 457 położonej w Tłokini Kościelnej. 

12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, 

lokalu użytkowego. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 768 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Tadeusza 

Kościuszki. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek              

na 2018 rok. 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2018 rok 

16. Oświadczenie Rady Miejskiej Gminy Opatówek. 

 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 

IV. Wolne wnioski i informacje. 

V. Zakończenie obrad.  

Przewodniczący Rady 

               mgr inż. Paweł Bąkowski 


