Nr OR.0002.7.2012.K.Ż.
Protokół Nr XXIV/2012
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 września 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014.
Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 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
XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 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 – Pani Dorota Brząkała, Pan Mieczysław Peklicz,
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 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) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok;
2) szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego;
3) przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice;
4) podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
5) zmiany Statutu Gminy Otmuchów;
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o następującej treści: „Zgłaszam wniosek o wprowadzenie
zmian w porządku obrad dwudziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września
2012 roku o treści: W punkcie szóstym w podpunkcie szóstym wprowadzić projekt uchwały
w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Powiatu Nyskiego, który przekazuję w załączeniu”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 12 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
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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 – 12 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący 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) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok;
2) szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego;
3) przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice;
4) podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
5) zmiany Statutu Gminy Otmuchów;
6) odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Nyskiego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. 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 w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok .
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 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.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie
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 w budżecie Gminy
Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XXIV/161/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
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 szczegółowych zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0
przeciw, 2 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - uchwała Nr
XXIV/162/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice .
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice.
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 przeprowadzenia
wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice, 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 przeprowadzenia wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice - uchwała Nr XXIV/163/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rysiowice.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Burmistrz zgłosił wniosek o następującej treści: ”Rada Miejska w Otmuchowie Na
podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.
881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) wnoszę o
ustalenie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu według jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie 14 100 mieszkańców gminy Otmuchów stan na koniec drugiego
kwartału 2012 r. przez 15 radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Otmuchowie jak w
załączonym projekcie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podziału Gminy
Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Otmuchów
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu.
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 Henryk Mamala poprosił o wyjaśnienie dotyczące normy przedstawicielstwa.
Urzędnik wyborczy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie Pani Krystyna Żyrek udzieliła
wyjaśnień - Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców w gminie Otmuchów na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi - tj. na dzień 30 czerwca
2012 r. Liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Otmuchowie wynosi 15. Podziału
na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej
następująco - liczbę mieszkańców gminy dzieli się przez liczbę radnych wybieranych do
rady. Wyliczenie jednolitej normy przedstawicielstwa dla Gminy Otmuchów jest następujące:
Wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. ogółem liczba mieszkańców wynosi 14 100 w tym
miasto 5 155, sołectwa 8 945. Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 940,00
mieszkańców (14 100 mieszkańców : 15 radnych = 940 mieszkańców norma
przedstawicielstwa). 0,5 jednolitej normy przedstawicielstwa wynosi 470,00 mieszkańców (
½ z 940,00 ). 1,499 jednolitej normy przedstawicielstwa wynosi 1 409,06 mieszkańców (
1,499 z 940,00 ). Miasto - liczba mieszkańców 5 155 : 940,00 = 5,48 iloraz mandatu –
wstępny podział mandatów 5. Sołectwa - liczba mieszkańców 8 945 : 940,00 = 9,52 iloraz
mandatu – wstępny podział mandatów 10.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy
Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Otmuchów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu - uchwała Nr XXIV/164/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów .
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 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 zmiany Statutu
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 zmiany Statutu Gminy
Otmuchów - uchwała Nr XXIV/165/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Statutu Gminy Otmuchów.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Nyskiego .
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania
darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 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 odstąpienia od
odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od odwołania
darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego - uchwała Nr
XXIV/166/2012 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Nyskiego.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Wiesław Czapiga poprosił o udzielenie wyjaśnień nt drogi i rowów w
kierunku Nieradowic.
Burmistrz – Droga i przynależne rowy należą do powiatu. Wystąpiliśmy do powiatu o
usunięcie wiatrołomów przy drogach , rowach. Są nawałnice, namulenia dróg, pól - gmina
usuwa szkody we własnym zakresie, ponosimy koszty a nie jest to zadanie gminy tylko
Zarządu Dróg. Wystąpiliśmy do Zarządu Dróg o pokrycie kosztów paliwa, robocizny a oni
nam odpisali, że tego nie zlecali. Ludzi nie interesuje czyja to droga, tylko stwierdzają, że jest
bałagan na terenie gminy. Patrząc na ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w przypadku zalania
rolnik przyjdzie do gminy a nie do powiatu. Chcemy zrobić wizję w terenie.
Radny Pan Henryk Mamala – 1) W planie wydatków majątkowych ujęto budowę
oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej, proszę o informację na jakim etapie są
prace. 2) Na sesji Rady Powiatu poinformowano, że gmina podpisała umowę ze starostwem
w zakresie dofinansowania przewozów autobusami, proszę o informacje.
Burmistrz – 1) Mamy dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni, ogłaszamy
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Gdy nie będzie wykonawcy w tym roku to zadanie
przejdzie jako nie wygasające wydatki w przyszłym roku. 2) 01.06.br. Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego. Uchwalono
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Otmuchów. Pomoc
finansowa, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok w
wysokości 20 000,00 zł. W związku z tym zawarto umowę pomiędzy Gminą Otmuchów a
Powiatem Nyskim na udzielenie dotacji określając szczegółowe warunki udzielenia pomocy
finansowej.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września
2012 roku VI kadencji 2010 - 2014”.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

6

