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Sz.P. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

Serdecznie zapraszam na XXXVIII (38) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się  

24 maja 2017 r. o godz. 9.00 (środa) 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami. 
5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami. 
6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych 

sprawozdań. 
7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz 

zaproszonych gości. 
8. Zapytania sołtysów. 
9. Informacja dotycząca działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Obornikach w 2016 r. (osoba referująca: Dyrektor OPS Hanna Kniat-Szymańska). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach 

(osoba referująca: Dyrektor OPS Hanna Kniat-Szymańska). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2017 r. (osoba referująca: 

Skarbnik Gminy Joanna Gzyl). 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na 

lata 2017-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna 
Gzyl). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/563/17 Rady Miejskiej  
w Obornikach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis (osoba referująca: Kierownik Referatu 
Podatkowego Joanna Desperak-Zając). 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/291/12 z dnia 3 października 2012 r.  
w sprawie podziału gminy Oborniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (osoba referująca: Sekretarz 
Gminy Krzysztof Nowacki). 
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16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/350/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.  
w sprawie podziału gminy Oborniki na stałe obwody głosowania (osoba referująca: Sekretarz 
Gminy Krzysztof Nowacki). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (osoba 
referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata 
oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej, położonej w miejscowości Bogdanowo stanowiącej własność Gminy Oborniki 
(osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w miejscowości Nowołoskoniec, stanowiącej własność Gminy 
Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika 
Rasztorf). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej  
w Obornikach przy ulicy Objezierskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Monika Rasztorf). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej  
w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Monika Rasztorf). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Oborniki w 2017 r. (osoba 
referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Anna Łukaszewicz). 

23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
24. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. 
25. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych. 
26. Wolne głosy. 
27. Zamknięcie sesji. 

 
 

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
          w Obornikach 
 
          Paweł Drewicz  


