Nr OR.0002.6.2012.K.Ż.
Protokół Nr XXIII/2012
z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 07 września 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014.
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 07 września 2012
roku - rozpoczęły się o godz. 9,00 zakończyły się o godz.1030. 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
XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 07 września 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 Szymon Bryjka, Pan Ryszard Piórecki, Pani
Teresa Pajestka – 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 Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
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)
2)
3)
4)
5)

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok;
zmiany uchwały w sprawie kredytu długoterminowego;
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie;
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
6) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie;
7) utraty mocy uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27
czerwca 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Otmuchów;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
9) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z
perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
7. Informacja za 2011 r. z działalności :
1) Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
2) Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie;
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3) Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie;
4) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie;
5) Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. w Otmuchowie.
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, 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 12 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 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.
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 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
- uchwała Nr XXIII/152/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2012 rok o następującej treści:
W załączniku nr 1 w kolumnie „Dochody własne” w każdym wierszu wpisuje się kwoty
w takich wysokościach jakie wykazano w poszczególnych wierszach w kolumnie „Dochody
majątkowe”.
W załączniku nr 4 w pozycji 23 w kolumnie „Paragraf” skreśla się dotychczasową treść
i w to miejsce wpisuje się następującą treść ”6068 – 110 500,00 6069 – 19 500,00”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok.
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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Radny Pan Wiesław Czapiga – proszę o informacje nt przebudowy „Solarium”.
Burmistrz – Zadanie finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007-2013. Ze środków budżetowych nastąpi przebudowa ciągu
pieszego biegnącego u podnóża zamkowego, łączącego „Solarium” z ul. Mickiewicza. Zadanie
realizowane jest etapami. Zakładany zakres robót określony w budżecie na 2012 r. i
harmonogramie robót przyjętych wraz z Planem Rewitalizacji m. Otmuchowa został
wykonany. Kontynuacja prac, jako kolejny IV etap realizowanego projektu nastąpi w 2013r.
Obejmie on dalszą przebudowę ciągów pieszych oraz roboty wykończeniowe na całym
obiekcie.
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 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na
2012 rok - uchwała Nr XXIII/153/2012 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 zmiany uchwały w sprawie kredytu długoterminowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
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 zmiany uchwały w
sprawie kredytu długoterminowego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie kredytu
długoterminowego - uchwała Nr XXIII/154/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie kredytu długoterminowego.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie.
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.
Radny Pan Wiesław Czapiga co zapisuje się w deklaracji.
Radca Prawny Pan Andrzej Dąbrowski – deklaracja jest to umowa pomiędzy stronami na
jakich warunkach zaciągamy pożyczkę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie, przeprowadzono jawne głosowanie.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie - uchwała Nr XXIII/155/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu na zadania inwestycyjne.
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 pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu na zadania inwestycyjne, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania
inwestycyjne - uchwała Nr XXIII/156/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Przewodniczący odczytał pismo z Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie
wprowadzenia modyfikacji w statucie i akcie założycielskim Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie.
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 w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół w Otmuchowie - uchwała Nr XXIII/157/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Otmuchowie.
Ad.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie utraty mocy uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27
czerwca 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
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przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr
XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stawek
opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 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 utraty mocy uchwały
Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stawek
opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stawek opłat za
korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów - uchwała Nr XXIII/158/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utraty mocy uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 czerwca 2012
r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otmuchów.
Ad.6.8
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.
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.
Radny Pan Henryk Mamala – czy ktoś z dzierżawców wystąpił o wykup.
Burmistrz – jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działki jest na
poprawę warunków i dzierżawca złoży wniosek o kupno to wykazuje się działkę do sprzedaży
a gdy jest terenem inwestycyjnym to działkę wykazuje się do dzierżawy do 3 lat.
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 12 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 XXIII/159/2012
stanowi załącznik do protokołu.

5

Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad.6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015
z perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z
Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
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 przyjęcia „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”
wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą
Oddziaływania na Środowisko - uchwała Nr XXIII/160/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012 – 2015 z
perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Ad.7.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację za 2011 rok z działalności Zespołu
Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację za 2011 rok z działalności Zespołu Obsługi
Szkolnictwa w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
Ad.7.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie.
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację za 2011 rok z działalności MiejskoGminnego Domu Kultury w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada przyjęła Informację za 2011 rok z działalności Miejsko-Gminnego
Domu Kultury w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie.
Ad.7.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację za 2011 rok z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację za 2011 rok z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
Ad.7.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie.
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację za 2011 rok z działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie , przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację za 2011 rok z działalności Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie.
Ad.7.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. w Otmuchowie.
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Radny Pan Wiesław Czapiga – jaka jest kondycja finansowa CUH-T „Zamek”.
Sekretarz Miasta Zdzisław Cholewiński poinformował, że kondycja finansowa CUH-T
„Zamek" jest dobra. Za poprzednie lata wypracowano zyski, przeznacza się je na remonty
zamku.
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Burmistrz poinformował, że otrzymano dofinansowanie na wymianę dachu na zamku, będzie
składany wniosek o dofinansowanie wymiany części stolarki. Zmodernizowano kotłownię,
ogrzewanie jest olejowe.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację za 2011 rok z działalności Centrum
Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. w Otmuchowie , przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada przyjęła Informację za 2011 rok z działalności Centrum Usług
Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja za 2011 rok z działalności
Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. w Otmuchowie.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Henryk Mamala – jaka jest struktura Zespołu Szkół, ile jest dyrektorów, ile osób
straciło pracę.
Burmistrz poinformował, że Zespół Szkół funkcjonuje od 1 września br. zgodnie z
porozumieniem i aktem notarialnym zawartym z powiatem nyskim. W Zespole Szkół są 24
oddziały w tym 12 oddziałów gimnazjum. Żaden nauczyciel nie stracił pracy, jeden nauczyciel
przeszedł na urlop dla podratowania zdrowia. Jest jeden dyrektor i jeden zastępca dyrektora.
Dyrektorem jest Pan Leszek Podruczny a zastępcą dyrektora jest Pani Renata Lichowicz.
Pracownicy, którzy mają uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego to mogą się zgłosić i
z przyczyn ekonomicznych nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Planujemy zatrudnienie 5
osób technicznych, 1 osoba sekretariat, jeden dyrektor i jeden zastępca dyrektora.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – przy ulicy Ogrodowej przy „Chatce” w rejonie
transformatora należy przełożyć chodnik.
Burmistrz – przygotowujemy dokumentację na wymianę chodnika w tej części ulicy.
Radna Pani Bożena Stąpor – założyć „spowalniacze” na osiedlu wschód na krzyżówce w
obrębie przedszkola.
Burmistrz – taka potrzeba jest również przy przedszkolu na Jagiełły oraz przy ulicy
Piastowskiej. W rejonie skrzyżowania Krakowska-Warszawska – Ogrodowa musi być budowa
ronda tzw. łezkowego. Musi nastąpić zmiana organizacji ruchu. Założenie spowalniaczy musi
zaopiniować Komisja Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego z Powiatu, po pozytywnym
zaopiniowaniu przystąpimy do realizacji.
Radna Pani Teresa Skiba – źle oznakowany jest zjazd z tzw. ronda na ulicy Sienkiewicza na
jezioro otmuchowskie.
Burmistrz – zrobimy oznakowanie we własnym zakresie.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz –
- uzupełnić oznakowanie pionowe na osiedlu Otmuchów wschód;
- czy mieszkańcy mogą czuć się zagrożeni jeżeli chodzi o jakość powietrza.
Burmistrz udzielił informacji, z których wynik, że opracowuje się całą organizację ruchu w
mieście. Jeżeli chodzi o budowę na terenach byłej cukrowni to przedwczesne są niepokoje
mieszkańców, żadna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Tak wnioskodawca jak i gmina
muszą przestrzegać procedur obowiązujących przy podejmowaniu takiej działalności. Stąd
wnioskodawca ma prawo występować z wnioskami w tej sprawie, gmina natomiast ma
obowiązek wnioski te rozpatrzeć i poprowadzić całą procedurę zgodnie z obowiązującym
prawem. Procedura zakończona zostanie decyzją. Dzisiaj nic więcej na ten temat powiedzieć
nie można.
Radny Pan Mieczysław Peklicz – czy sprzedana jest działka w Wójcicach k/Pana Humeniuka
pod budowę myjni.

8

Burmistrz poinformował, że działka nie jest sprzedana.
Radna Pani Bożena Stąpor – na ulicy Kolejowej czy nie można rozebrać walące się budynki.
Burmistrz odpowiedział, że uzgodniono z PKP, że jeden budynek rozbierze gmina w zamian za
pozyskanie z rozbiórki cegły klinkierowej a pozostałe budynki rozbierze PKP. Dworzec PKP
chcą nam przekazać nieodpłatnie. PKP płaci do Gminy wszystkie należności, nie mają u nas
żadnych zaległości finansowych.
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 dwudziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 września 2012
roku VI kadencji 2010 - 2014”.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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