Protokół Nr XXXII/2020
z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 30 września 2020 r.
Miejsce posiedzenia: Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek
Czas trwania obrad: 9:30 - 11:00
Stan Rady: 15 radnych; obecnych - 13, nieobecnych - 2 radnych: Jarosław Kłysz i Sławomir
Śniegula
W sesji udział wzięli również:
1. Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek
2. Dagmara Gajewska-Pająk - Skarbnik Gminy Opatówek
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2020
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 uchwały budżetowej na rok 2020
8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek
9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek
na rok szkolny 2020/2021
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 103/1, nr 720/6, nr 767, nr 719/9, nr 719/1
położonych w Opatówku
11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zakończenie obrad
Otwarcia XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek dokonał Przewodniczący
Rady Paweł Bąkowski. W dalszej kolejności powitał radnych uczestniczących w obradach i
poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności na sali jest 13 Radnych, co stanowi
quorum i Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Dodał również, że
porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o jej zwołaniu. Wniósł o
zastąpienie pkt. 11 porządku obrad treścią: ''Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych'' oraz zdjęcie z porządku obrad pkt. 12 ''Projekt uchwały w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy
Opatówek''. Za przyjęciem zmian w porządku obrad było 13 radnych.
Przewodniczący przeszedł do kolejnych pkt. porządku obrad, tj.:
- Przyjęcie protokołu nr XXXI/2020 - 13 radnych jednogłośnie za przyjęciem protokołu.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski poinformował
zebranych o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym. Następnie
Burmistrz Gminy Opatówek również złożył sprawozdanie z działalności w okresie
między sesyjnym.
- Udzielono odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
- ''Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020''. W miejscu tym
Przewodniczący poprosił Skarbnik Gminy o omówienie zmian. Skarbnik poprzez
omówienie zmian w kolejnych pozycjach budżetu zapoznała radnych ze szczegółami
uchwały. W związku z brakiem uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący Rady

poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Opatówek na 2020 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych –
jednogłośnie. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta
prawomocnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- ''Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek.
Przewodniczący przekazał głos Burmistrzowi Gminy Opatówek, który przedstawił
projekt uchwały i wskazał, iż do końca 2020 roku gmina ma obowiązek
przygotowania aktualizacji informacji dot. kwestii wyznaczenia granic aglomeracji. W
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych –
jednogłośnie. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta
prawomocnie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
- ''Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Opatówek na rok szkolny 2020/2021''. Burmistrz zabrał głos i wyjaśnił zasadność
podjęcia uchwały wynikającą z przepisów prawa. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych – jednogłośnie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta prawomocnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
- ''Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 103/1, nr 720/6, nr 767, nr 719/9, nr
719/1 położonych w Opatówku''. Burmistrz poinformował o tym, iż służebność
przesyłu zostanie ustanowiona dla operatora energetycznego za jednorazową
odpłatnością wg. operatu rzeczoznawcy. By ustanowić taką służebność niezbędne jest
wywołanie w/w uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały 13 radnych – jednogłośnie. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała
została podjęta prawomocnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- ''Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych''.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi, który poinformował o tym, że jest to
projekt uchwały dotyczący przejścia drogi łączącej Tłokinię Kościelną, Tłokinię
Wielką z Borowem. Wniosek do Starostwa Powiatowego w Kaliszu został złożony.
Podjęcie uchwały jest niezbędne by zaliczyć w/w drogę do kategorii dróg gminnych. .
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych
– jednogłośnie. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta
prawomocnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
- Kolejnym punktem obrad były interpelacje i zapytania radnych. Radny Mariusz
Małoburski zabrał głos ws. planowanej przebudowy drogi krajowej nr 12 i
projektowanych ścieżek rowerowych, które wg. projektów biegną tuż przy wejściach
do posesji, co może być niebezpieczne dla uczestników ruchu. Poprosił o skierowanie
przez Gminę pisma do GDDKiA ws. zmiany planów dot. ścieżek rowerowych i ich
usytuowania. Zwrócił także uwagę by przy planowaniu przebudowy w/w drogi,
zwrócić uwagę na potrzebę utworzenia parkingu/miejsca postojowego przy OSP
w Opatówku. Radny Małoburski poinformował o wnioskach sformułowanych
w czasie zebrania sołeckiego, tj. wniosek o kosze na śmieci przy ul. Łódzkiej
i Poniatowskiego, doposażenie placu zabaw przy ul. Kościelnej, a także o budowę
toalety publicznej w Opatówku. Burmistrz odniósł się do zgłoszonych uwag.
Poinformował, iż wiele kwestii zależy od konserwatora zabytków. Gmina postara się
w możliwy sposób wpłynąć na kwestie dot. projektowanych ścieżek. Burmistrz
poinformował o przygotowaniu projektu placu zabaw przy ul. Kościelnej, jednak
sprawa ta także związana jest z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Radny
Jarosław Budka zabrał głos ws. działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego i zaproponował by gmina utworzyła fundusz dla organizacji
pozarządowych, który zabezpieczał by środki dla organizacji na wkład własny na
realizację zadań ze środków zewnętrznych. Burmistrz stwierdził, iż kompetencje
GRDPP określa ustawa, która mówi, iż jest to organ doradczy. Poinformował, że
wspiera organizacje pozarządowe, nie tylko w sposób finansowy, ale także

pozafinansowy, np. wspólne wejście do projektów na zasadzie partnerstwa. Burmistrz
Gminy opuścił posiedzenie, z uwagi na odbywające się obchody Złotych Godów
w Gminie Opatówek. Przewodniczący wniósł o rozważenie zakupu sprzętu do
zdalnego głosowania, a także by w posiedzeniach Rady Miejskiej Gminy uczestniczył
radca prawny. Rady Wojciech Pokojowy zaproponował by Gmina Opatówek wzięła
pod uwagę budowę i organizację żłobka, zwłaszcza, iż obecnie możliwe jest uzyskanie
dofinansowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Głos zebrał
Sekretarz Gminy, który poinformował, że planowana jest wymiana systemu do
głosowania, który także umożliwiałby głosowanie zdalne. Sekretarz poinformował, że
korzystne byłoby utworzenie punktu żłobkowego i z pewnością będzie to brane pod
uwagę w kolejnych latach inwestycyjnych. Radny Jarosław Budka zadał pytanie czy
możliwe jest by Gmina zakupiła dla sołectwa nowe tablice ogłoszeniowe. Sekretarz
poinformował, że dotychczas jeśli do urzędu skierowane były wnioski o wymianę
tablic, z uwagi na zniszczenia itp, to były one wymaniane, zatem jeśli będzie taka
potrzeba zostanie to zrealizowane.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski bądź informacje radnych, a
w związku z ich brakiem oraz wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący,
dziękując wszystkim za przybycie zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bąkowski

Protokół sporządziła: Katarzyna Pogorzelec

