Nr OR.0002.1.2012.K.Ż.
Protokół Nr XVIII /2012
z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 lutego 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014.
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 lutego 2012
roku - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.12,00. Obrady odbyły się w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych i przybyłych gości.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział
bierze 14 radnych, 1 radny nieobecny Pan Waldemar Wąsowicz – co stanowi o
prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do
protokołu/.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal zgłosiła kandydaturę radnej Pani
Bożeny Stapor, radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z
zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę radnej Pani Bożeny Stapor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
2) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
3) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2012 rok.
5) zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
6) zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003
roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej
i administracyjnej.
7) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
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8) uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
9) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
11)przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku
2011.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Poprosił Burmistrza o przedstawienie wniosku do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad osiemnastej
sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 lutego 2012 roku o następującej treści:
1) w punkcie szóstym w podpunkcie pierwszym wprowadzić projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół
ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w
Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia
31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.
2) w punkcie szóstym w podpunkcie drugim wprowadzić projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok .
3) W punkcie szóstym dotychczasowe podpunkty oznaczone numerami
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 otrzymują numerację odpowiednio 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
W załączeniu przekazał projekty uchwał w /w sprawach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 14 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 14 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół
ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum
w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do
dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w
Otmuchowie.
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok .
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3) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
4) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
5) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2012 rok.
7) zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
8) zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003
roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej
i administracyjnej.
9) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
10) uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
11) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
13) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w
roku 2011.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady a przed sesją wyłożony był na sali obrad, zwrócił się z zapytaniem czy
są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzednie sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół
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ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w
Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31
sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum
Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu
Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Burmistrz udzielił wyjaśnień, z których wynika- Rada Powiatu w Nysie w dniu 24
lutego br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie z dniem 1 września br.
prowadzenia Gminie Otmuchów szkół ponadgimnazjalnych – Liceum Ogólnokształcącego w
Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie.
Upoważniła Zarząd Powiatu do zawarcia z Gminą Otmuchów porozumienia w sprawie
przekazania szkół. W Gminie Otmuchów również wymagane jest podjęcie uchwały przez
Radę Miejską w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do prowadzenia tych szkół oraz
upoważnienie Burmistrza do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu. Dobrze się stało,
że na dzień dzisiejszy staliśmy się właścicielami obiektów. Pozwoli to na poprawę warunków
nauczania i pracy. Planuje się przeniesienie szkoły podstawowej w Otmuchowie do budynku
obecnego gimnazjum w Otmuchowie a gimnazjum przenieść do budynku obecnego Zespołu
Szkół w Otmuchowie. Planuje się połączenie Gimnazjum w Otmuchowie z LO, Technikum i
ZSZ w Zespół. Analizując wystąpienie Zarządu Powiatu w Nysie o rozważenie możliwości
przejęcia prowadzenia tych szkół przez Gminę Otmuchów Burmistrz Otmuchowa pozytywnie
ustosunkował się do tej propozycji. Po podjęciu uchwały na dzisiejszej sesji w sprawie
przejęcia do prowadzenia szkół w perspektywie najbliższych miesięcy czekają nas wytężone
prace nad przygotowaniem dokumentu na przyjęcie do prowadzenia szkół. Nabór na nowy
rok szkolny będzie prowadził Powiat. Treść porozumienia zostanie uzgodniona pomiędzy
Powiatem a Burmistrzem i podpisana. Hala sportowa wybudowana przez Gminę Otmuchów
jest w LO, po przejęciu będzie wykorzystana przez uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych. Obecnie szkoła ponadgimnazjalna wykorzystywana jest w 30-40%. Jest
około 240 uczniów. Mamy w zanadrzu ważne argumenty do przejęcia – mamy możliwość
dowożenia wszystkich uczniów do naszych szkół, mamy możliwość dożywiania wszystkich
uczniów – czego Powiat nie ma. Obecnie z Gimnazjum w Jarnołtowie do Zespołu Szkół w
Otmuchowie nie uczęszcza żaden uczeń. Chcemy zaproponować, aby uczniowie z naszych
gimnazjów przechodzili do naszych szkół ponadgimnazjalnych – będziemy dowozili i
odwozili. Jest szansa, aby w Jarnołtowie utworzyć oddział LO czy ZSZ. Uruchomiliśmy
„czerwony” autobus łącznie do Jarnołtowa oraz do Wójcic przez Suszkowice. Mamy własne
autobusy, aby bezpiecznie dowieźć na czas uczniów do szkół. Nie mamy jeszcze
porozumienia bo jest ono opracowywane. Mienie nieruchome zostanie przekazane Gminie
Otmuchów na mocy odrębnej uchwały. Mienie ruchome będzie przekazane w całości Gminie
Otmuchów na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, będzie przyjmowane przez komisję
inwentaryzacyjną.
Radny Pan Henryk Mamala – na terenie Zespołu Szkół funkcjonuje Poradnia
Wychowawcza – czy zostanie, czy będzie wyprowadzona.
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Burmistrz wyjaśnił, że zaproponujemy takie warunki, aby Poradnia mogła
funkcjonować. Poradnia na pewno jest potrzebna, pracuje ona dla trzech Gmin – Paczkowa,
Kamiennika, Otmuchowa.
Radna Pani Teresa Skiba – prośba, aby przygotować informacje ile jest sal, ile będzie
uczniów w LO, Technikum i ZSZ a ile uczniów przejdzie z Gimnazjum.
Burmistrz wyjaśnił, że mamy taką informację przygotowaną.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum
Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu
Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum
Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu
Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie- uchwała Nr XVIII/ 92/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół
ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w
Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31
sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2012 rok , przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XVIII/93 /2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Ad. 6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. Poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” - uchwała Nr XVIII/94 /2012
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Ad. 6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. Poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”- uchwała Nr XVIII/95 /2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
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Ad. 6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. Poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów statusem Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”- uchwała Nr XVIII/96 /2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Otmuchów
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Ad. 6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
na 2012 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok. Poprosił o
przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok - uchwała Nr XVIII/97
/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
na 2012 rok.

7

Ad. 6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali
użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy
użyczenia lokalu użytkowego. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy
użyczenia lokalu użytkowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy
użyczenia lokalu użytkowego - uchwała Nr XVIII/98 /2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali
użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
Ad. 6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003
roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i
administracyjnej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr
XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej. Poprosił o
przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od posiadania psów, opłaty
targowej i administracyjnej,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
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XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej - uchwała Nr
XVIII/99 /2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2003 RM w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003
roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i
administracyjnej.
Ad. 6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Otmuchów . Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Otmuchów - uchwała Nr XVIII/ 100/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący poinformował, że obrady opuściła radna Pani Teresa Nosal.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych Pani Teresa Nosal i Pan Waldemar
Wąsowicz – co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Ad. 6.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków . Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
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Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków- uchwała Nr XVIII/101 /2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Ad. 6.11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków. Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków - uchwała Nr XVIII/102 /2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Ad. 6.12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Poprosił o
przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
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Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała
Nr XVIII/103 /2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Ad. 6.13
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16094/11, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11uchwała Nr XVIII/ 104/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2011.
Przewodniczący odczytał Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie w roku 2011.
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Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję w punkcie sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2011 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2011 roku, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2011 roku - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2011 roku.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły na jego ręce w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący otworzył dyskusję w punkcie zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Henryk Mamala – byłoby zasadne, aby dokonać oceny funkcjonowania
oświaty w naszej Gminie na sesji oraz na Komisji Planowania Budżetu i Finansów i Komisji
Oświaty przed podpisaniem porozumienia z Powiatem. Nie otrzymałem od dyrektora Pana
Mazka informacji, o którą wnioskowałem w grudniu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady osiemnastej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego2012 roku VI
kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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