
Opatówek, dnia 17 listopada  2020r. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 24 listopada 2020r. 

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zarządzam zdalny tryb obradowania i 

głosowania - w formie korespondencyjnej. 

Głosowanie korespondencyjne w celu podjęcia uchwał nastąpi według nw. zasad: 

1. Projekty uchwał Rady Miejskiej Gminy Opatówek, które będą poddane pod głosowanie, przesyłam 

wraz z niniejszym zawiadomieniem wszystkim radnym. Projekty uchwał zawierają uzasadnienie 

potrzeby ich podjęcia. 

2. Oddanie głosu, w zarządzonym głosowaniu korespondencyjnym, następuje  poprzez postawienie 

znaku X w odpowiedniej kratce na załączonej Karcie do głosowania ( według instrukcji zawartej      

w treści Karty)  oraz jej podpisanie. 

3. W terminie do dnia 24 listopada 2020r. najpóźniej do godz. 15:00 zeskanowaną /zdjęcie, po 

uzupełnieniu o dane osobowe i podpisaną przez siebie Kartę do głosowania Radna/y - ze swojego 

adresu e-mailowego- przesyła na adres poczty elektronicznej: gmina@opatowek.pl lub  w inny 

sposób doręcza oryginał Karty do głosowania do Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Plac 

Wolności 14,   62-860 Opatówek.  

4. Brak odpowiedzi (Karty do głosowania) w terminie, o którym mowa w pkt 3, oznaczać będzie, iż 

Radna/y nie uczestniczył/a w głosowaniu. 

5. Po upływie terminu ustalonego w pkt 3, do którego należało przesłać lub doręczyć Kartę do 

głosowania, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek ustala wynik głosowania oraz 

sporządza protokół z pisemnego, imiennego głosowania, w którym wymienia, odrębnie dla każdej 

uchwały, liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych  ZA, PRZECIW 

lub WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ oraz wynik głosowania.  

6. Protokół z pisemnego, imiennego głosowania, podpisany przez Przewodniczącego Rady,                    

w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia sesji przesyła się radnym. 

7. Sporządza się Imienny Wykaz Głosowania Radnych i publikuje w BIP Gminy Opatówek. 

 

 Porządek obrad  

 

1. Podjęcie uchwały Nr 184/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027. 

 

2. Podjęcie uchwały Nr 185/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

 



3. Podjęcie uchwały Nr 186/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 

programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 
4. Podjęcie uchwały Nr 187/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działek: nr 

111/20 i nr 106/14 położonych w Opatówku przy ul. Piaskowej. 

 
5. Podjęcie uchwały Nr 188/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2021 rok. 

 
6. Podjęcie uchwały Nr 189/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającej  

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu 

pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW 

typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". 

 
7. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2020. 

 
8. Informacja o podatku leśnym na 2021rok dla Gminy Opatówek. 

 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2019/2020. 

 
10. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

 

 

W załączeniu przesyłam: 

1) projekty ww. uchwał, 

2) protokół nr XXXII/2020, 

3) kartę do głosowania ww. uchwał, 

4) Informację o podatku leśnym na 2021rok dla Gminy Opatówek, 

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2019/2020, 

6) Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 mgr inż.  Paweł Bąkowski 

 


