
Opatówek, dnia  21 lutego  2020 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 2019 r.,             

poz. 506 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień  28 lutego 2020 r. godz. 8:00. 

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

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr XIX i nr XXIII. 

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

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

9. Projekt uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. 

11. 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. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek. 

13. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok 

w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie to jest przyznawane. 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Opatówek. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek na rok szkolny 2019/2020. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 403/5 położonej w Rożdżałach. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie obrad. 

 

 Przewodniczący Rady 

 mgr inż.  Paweł Bąkowski 

 


