Nr OR.0002.3.2012.K.Ż.
Protokół Nr XX/2012
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 czerwca 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014.
Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 1 czerwca 2012
roku - rozpoczęły się o godz. 8,00 zakończyły się o godz.11. Obrady odbyły się w sali
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
XX sesji Rady Miejskiej w dniu 1 czerwca 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 12 radnych, 3 radnych nieobecnych Pan Wiesław Czapiga, Pan Henryk
Mamala, Pani Bożena Stąpor – 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 radnego
Pana Mieczysława Peklicz, radny Pan Mieczysław Peklicz wyraził zgodę. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod
głosowanie kandydaturę radnego Pana Mieczysława Peklicz
na sekretarza obrad.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radnego Pana
Mieczysława Peklicz 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 r.
1) przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2011 rok;
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2011 rok;
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2011 rok;
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2011 rok;
5) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa;
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6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1)
2)
3)
4)
5)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012rok.;
zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Nyskiego./ na lokalny transport
zbiorowy/;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego./ na remont i przebudowę
chodników/;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego./ na funkcjonowanie w
Otmuchowie Oddz. Komunikacji/;
8) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
9) przejęcia przez Gminę Otmuchów zadania;
10) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
13) zmiany granic sołectw Grądy i Goraszowice;
14) zmiany w Statucie Sołectwa Grądy;
15) zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice;
16) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów;
17) poboru podatków i opłat w drodze inkasa;
18) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji
do finansowania;
19) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
20) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
21) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Otmuchów;
22) utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie;
23) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów;
8. Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2011 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za
2011 rok
10. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2010 –
2011.
11. Sprawozdanie z realizacji aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów
za lata 2010 – 2011.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
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Przewodniczący poinformował, że przybył radny Pan Wiesław Czapiga.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych Pan Henryk Mamala, Pani Bożena
Stąpor – co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności
stanowi załącznik do protokołu/.
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 zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący poinformował, że przybył radny Pan Henryk Mamala.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 14 radnych, 1 radna nieobecna Pani Bożena Stąpor – co stanowi o
prawomocności obrad i podejmowanych uchwał / lista obecności stanowi załącznik do
protokołu/.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2011 rok.
3. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu.
4. Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie opinii o
wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa.
5. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
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Ad. 6. 1) Przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2011 rok.
- sprawozdania i informacja stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak w wystąpieniu szczegółowo omówił 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok w tym :
- wykonanie dochodów,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy,
- wykonanie wydatków,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych,
- plan i wykonanie dotacji,
- plan i wykonanie przychodów i rozchodów,
- wykonanie planu finansowego instytucji kultury,
- stan zobowiązań gminy Otmuchów.
2. Informację o stanie mienia Gminy Otmuchów w tym :
- dane dotyczące przysługujących Gminie Otmuchów praw własności,
- dane dotyczące innych niż praw majątkowych,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Otmuchów.
3. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2011 rok w tym:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Otmuchów,
- bilans gminnych jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
- zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych.
Burmistrz poinformował, że budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 21 grudnia 2010
roku Uchwałą Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów uchwalono budżet w wysokości

Dochody:
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przychody:
w tym: wolne środki
Wydatki:

34 707 000,00
30 059 850,00
4 647 150,00

3 957 817,00
266 700,00
1 522 000,00
1 522 000,00
35 671 000,00
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w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Rozchody:
w tym: spłata rat i pożyczek

30 976 196,63
4 694 803,37
558 000,00
558 000,00

Przyjęty budżet w ciągu 2011 roku był 18-krotnie zmieniany w tym 5-cio krotnie
przez Radę Miejską oraz 13-to krotnie Zarządzeniami Burmistrza Otmuchowa.
Uchwalony budżet wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2011 roku
przedstawiał się następująco:
Dochody:
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przychody:
w tym: wolne środki
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
środków publicznych
kredyty i pożyczki
Wydatki:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Rozchody:
w tym: spłata rat i pożyczek
udzielne pożyczki i kredyty

34 189 388,37
32 035 393,42
2 153 994,95

4 695 757,00
221 700,00
3 328 384,41
1 171 384,41
57 000,00
2 100 000,00
36 902 772,78
32 234 080,68
4 668 692,10
615 000,00
558 000,00
57 000,00

Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak na zakończenie podziękował Przewodniczącemu
Rady Miejskiej i wszystkim Radnym za pomoc w realizacji budżetu w 2011 roku oraz
Skarbnikowi Miasta , Sekretarzowi Miasta, Dyrektorom, Prezesom i pracownikom jednostek,
Kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy realizowali budżet gminy w 2011
roku.
Ad. 6. 2) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał uchwałę Nr 154/2012 z
dnia 20 kwietnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
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Otmuchów za 2011 rok – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2011 rok.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z
informacją o stanie mienia za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Problemów Wsi, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – przedstawili pozytywne opinie Komisji
do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
wraz z informacją o stanie mienia za 2011 rok.
- opinie stanowią załączniki do protokołu.
Ad. 6. 4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
temat wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 r. oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał Uchwałę nr 1/2012 Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa za 2011 rok - Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
Gminy Otmuchów przez Burmistrza Otmuchowa za rok 2011. Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Otmuchowie wnosi do Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za rok 2011.
– uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 5) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał uchwałę nr 237/2012 z
dnia 16 maja 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 rok – Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z wykonania budżetu za 2011 rok.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 6) Dyskusja.
Radny Pan Sylwester Łucki - Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
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mienia za 2011 rok, z których wynika, że Burmistrz realizował w 2011 roku budżet
zgodnie z jego planem. Pan Burmistrz realizuje zadania gminy wzorowo. Trzeba jasno
stwierdzić, że praca wykonywana przez Pana Burmistrza jest wzorowa. Praca Pana
Burmistrza nie ogranicza się do ośmiu godzin dziennie. Pana Burmistrza widać
popołudniami, wieczorami na terenie naszej gminy, gdzie sprawdza realizację
wykonywanych zadań remontowych i inwestycyjnych. Rozmawia w terenie z
mieszkańcami, wysłuchując ich uwagi, opinie co do potrzeb, które należy wykonać.
Radny Pan Ryszard Piórecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna
bardzo szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie mienia za 2011 rok.
Przeprowadziła kontrolę na wybranych przykładach wykonanych dochodów i
wydatków ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w ciągu roku
przeprowadziła kontrole ujęte w planie pracy komisji. Pan Burmistrz i Pani Skarbnik na
zadane pytania przez Komisję udzielali szczegółowych wyjaśnień. Komisja pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Otmuchów przez Burmistrza za 2011 rok i
wniosła do Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z
wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Jestem za udzieleniem absolutorium. Dziękuję
Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik za realizację budżetu Gminy w roku 2011, również
dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
Ad. 6. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok o
następującej treści:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w
Otmuchowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2011 rok , uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2011 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie - 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XX/111/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011rok.

7

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok o
następującej treści:
„ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w
Otmuchowie, uchwala co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok.
2) Sprawozdaniem finansowym Gminy Otmuchów za 2011 rok.
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu Burmistrza
Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok zawartą w Uchwale
Nr 154/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r.
4) Informacją o stanie mienia Gminy Otmuchów.
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok
zawartym w Uchwale Nr 1/2012 z dnia 9 maja 2012 roku.
6) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2011 rok zawartą w Uchwale Nr 237/2012 z
dnia 16 maja 2012r.
udziela się Burmistrzowi Otmuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2011 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie - 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XX/112/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za rok 2011.
Ad. 7.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
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 zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej - uchwała Nr XX/113/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad. 7.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012rok.
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 2012rok, 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 2012rok - uchwała Nr XX/114/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012rok.
Ad.7.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
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 zaciągnięcia kredytu
długoterminowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego - uchwała Nr XX/115/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Ad.7.4
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Wójcice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia krótkoterminowej
pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice.
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 udzielenia
krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia krótkoterminowej
pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice - uchwała Nr XX/116/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice.
Ad.7.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego.
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 udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XX/117/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Ad.7.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego.
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 udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XX/118/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Ad.7.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego.
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 udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XX/119/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Ad.7.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z
budżetu Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie
Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów.
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 przekazania
Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu 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 przekazania Komendzie
Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów - uchwała Nr
XX/120/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
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przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów.
Ad.7.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przejęcia przez Gminę Otmuchów zadania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę
Otmuchów zadania.
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 przejęcia przez Gminę
Otmuchów zadania, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę
Otmuchów zadania - uchwała Nr XX/121/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przejęcia przez Gminę Otmuchów zadania.
Ad.7.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego
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 wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego, 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 dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XX/122/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Nyskiego.
Ad.7.11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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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 wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
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 zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XX/123/2012 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.7.12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
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 wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 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 zawarcie kolejnych
umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XX/124/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Ad.7.13
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany granic sołectw Grądy i Goraszowice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany granic sołectw Grądy
i Goraszowice.
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 granic sołectw
Grądy i Goraszowice, przeprowadzono jawne głosowanie.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany granic sołectw Grądy i
Goraszowice - uchwała Nr XX/125/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany granic sołectw Grądy i Goraszowice.
Ad.7.14
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Grądy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Grądy.
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 w Statucie
Sołectwa Grądy, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Grądy - uchwała Nr XX/126/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w Statucie Sołectwa Grądy.
Ad.7.15
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Goraszowice.
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 w Statucie
Sołectwa Goraszowice, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa
Goraszowice - uchwała Nr XX/127/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w Statucie Sołectwa Goraszowice.
Ad.7.16
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów.
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 ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów - uchwała Nr XX/128/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Otmuchów.
Ad.7.17
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie poboru podatków i
opłat w drodze inkasa o następującej treści :
W § 3 w ustępie 4 po wyrazach „ wpłacić w kasie” dopisuje się wyrazy „Banku
Spółdzielczego”.
W § 5 po wyrazach „bezpośrednio w kasie” dopisuje się wyrazy „Banku Spółdzielczego”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w
drodze inkasa.
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 poboru podatków i opłat
w drodze inkasa, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w
drodze inkasa - uchwała Nr XX/129/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach – przerwa od godz. 1000 – do godz. 1010.
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, poinformował, że obrady opuścili –
radna Pani Teresa Nosal i radny Pan Henryk Mamala. Przewodniczący stwierdził, że
przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 12 radnych, 3
radnych nieobecnych - Pan Henryk Mamala, Pani Teresa Nosal, Pani Bożena Stąpor –
co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.

Ad.7.18
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
inwestycji do finansowania.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania o
następującej treści :
W załączniku nr 2 do uchwały Umowa dotacji paragraf pierwszy otrzymuje
następujące brzmienie „§1. Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), udziela
Dotowanemu pieniężnej dotacji w wysokości
……………….. zł (słownie:
…………………………………………….….), do kosztów brutto poniesionych na:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
będącym własnością Dotowanego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie Wydział
V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ………………...”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
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 zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy
udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania - uchwała Nr XX/130/2012
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Ad.7.19
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
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 ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów- uchwała Nr XX/131/2012
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Ad.7.20
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
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 ustalenia planu sieci i
granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów uchwała Nr XX/132/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Otmuchów.
Ad.7.21
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
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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.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – pojawiła się informacja, że gimnazjum będzie w
Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej 36, czy była prowadzona wnikliwa analiza w stosunku
ilość uczniów do ilości sal.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa Pan mgr Wiesław Mazek – była robiona analiza,
jest wystarczająca ilość pomieszczeń dydaktycznych do ilości uczniów. Będzie
wyprowadzona poradnia i służby finansowe i zyskamy dodatkowe sale. Pełen komfort pracy
szkoły jest gdy stosunek sal do liczby uczni wynosi 1:1. W tym przypadku będzie stosunek
liczby sal do uczniów 1,1. Zajęcia lekcyjne będą mogły się kończyć po ósmej godzinie
lekcyjnej. Opieka uczniów do dowozu – pomieszczenia będą służyły dalej temu celowi.
Biblioteka przy ulicy Krakowskiej 38 pozostaje, będzie przeniesiona biblioteka z ulicy
Krakowskiej 36. Nie ma zagrożenia, że nauka będzie na dwie zmiany. Część ze świetlicy,
biblioteki przy ulicy Krakowskiej 38 będzie na potrzeby Zespołu Szkół.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i
granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Otmuchów - uchwała Nr
XX/133/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Otmuchów.
Ad.7.22
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu Statutu Zespołu Szkół w Otmuchowie
stanowiącego Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w
Otmuchowie o treści jak przedłożono radnym na następujących stronach: 4, 12, 13,19, 22,
44. Autopoprawkę wprowadzono na następujących stronach:
„Strona 4 pkt 9 zmiana treści.
Strona 12 i 13 Rozdział 10 zmiana treści punktu 4 i zmiana kolejności oznaczeń punktów od 4
do 7.
Strona 19 Rozdział 13 pkt 3 zmiana wyrazu z dziesięciu na dwunastu.
Strona 22 – W kategorii I. Postawa wobec nałogów i uzależnień - 1 zmiana treści,
0 zmiana treści.
Strona 44 – zmiana kolejności oznaczeń punktów od h do m, punkt h otrzymuje nową treść”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w
Otmuchowie.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa Pan mgr Wiesław Mazek omówił
autopoprawki zgłoszone przez Bumistrza. Poinformował, że nie wszystkie uwagi zgłoszone
przez radnego Pana Henryka Mamalę zostały uwzględnione, ponieważ byłoby to niezgodne z
prawem. W przyszłości szkoła wypracuje swój model statutu i dostosuje go wg potrzeb.

18

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 utworzenia Zespołu
Szkół w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 1 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w
Otmuchowie - uchwała Nr XX/134/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Ad.7.23
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Otmuchów.
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 oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Otmuchów - uchwała Nr XX/135/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2011 roku.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2011 roku, 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 sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie dot. działalności Komisariatu
Policji w Otmuchowie w 2011 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji
w Otmuchowie w 2011 roku.
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Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2011 roku.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2011 rok.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2011 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 sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego za 2011 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego za 2011 rok.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2011 rok.
Ad. 10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011, 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 raportu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Ad. 11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji
aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji
aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011, poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
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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 sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – zniknęły kontenery na odzież zużytą i jest problem,
czy można spowodować, aby wróciły.
Burmistrz udzielił wyjaśnień, z których wynika – Kiedyś jak tym się zajmował caritas to
opróżniali raz w miesiącu. Ostatnio zabierała to spółka z Siemianowic, która zaniechała
wywozu, nie odbierała naszej korespondencji, Kontenery były przepełnione, odzież zużyta
leżała wokół kontenerów, w związku z tym kontenery usunięto. Planuje się dwa razy w roku
zorganizować zbiórkę odzieży używanej, aby ją zutylizować.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji aktualizacji Planu
gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji aktualizacji Planu
gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji aktualizacji
Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów za lata 2010 – 2011.
Ad. 12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 13
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady dwudziestej sesji Rady Miejskiej w dniu 1 czerwca 2012 roku VI
kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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