
Opatówek, dnia 10 września 2021r. 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 

zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 17 września 2021 r. godz. 8:00. 

 

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

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021rok.  

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup dwóch 

kompletów pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz ze znakami A-24 w m. Trojanów". 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję 

drogową. 

10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek na rok szkolny 2021/2022. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pod tytułem: GMINA OPATÓWEK BEZ PRZEMOCY!. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 66/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, budynku sprzętu 

sportowego oraz lokalu użytkowego położonego w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego 

położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14. 

15. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 221/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia 

zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Rady 

 mgr inż. Paweł Bąkowski 

 


