
Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 31 marca 2020 roku 

o godz. 13.00 ( tj. wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 

odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Opatowie, zgodnie z przedstawionym poniżej 

porządkiem obrad sesji. 

Ze względu jednak na obowiązujący na obszarze kraju stan epidemii, w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 sesja Rady odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady 

Miejskiej i niezbędnej obsługi administracyjnej. Za utrudnienia z tym związane 

przepraszamy. 

Jednocześnie informuję, że obrady sesji będą transmitowane w Internecie. 

 

Zaproszenie 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą 

Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Opatów ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2020 

roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 

 

  Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Przyjęcie porządku obrad sesji. 

4.   Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.  

       5.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

             a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    

    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2020 roku, 

 b) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,  

                 w trybie bezprzetargowym, 

 c) wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej  

      niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 250 i 252, położonej w Opatowie, 

d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu  

     nieruchomości położonej w Opatowie przy ulicy Sienkiewicza, 

 e) przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania  

     drogami dojazdowymi w związku z planowaną inwestycją obejmującą budowę  

      jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 ( łącznik północny), 

  f) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku, 

 g) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2020 rok, 

            h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

                Opatów na lata 2020 – 2035. 

       6.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z działalności za okres pomiędzy sesjami. 

       7.  Interpelacje i zapytania radnych. 

       8.  Wolne wnioski, sprawy różne i informacje. 

       9.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

 
      Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania 

udziału w pracach organów gminy.  

 

 

    Przewodnicząca 

            Rady Miejskiej w Opatowie 

 

 

              (  mgr Beata Wrzołek  ) 
 


