Nr OR.0002.9.2012.K.Ż.
Protokół Nr XXVI/2012
z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 listopada 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014
Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 listopada
2012 roku - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.1300. 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
XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, przedstawicieli Policji –
Komendanta Powiatowego Policji w Nysie inspektora Pana Andrzeja Synowiec, Zastępcę
Komendanta Powiatowego Policji w Nysie młodszego inspektora Pana Piotra Tarapata,
Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie nadkomisarza Pana Roberta Wisiorek,
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie aspiranta sztabowego Pana
Janusza Gitlar; Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Kierowników wydziałów
oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 15 radnych – 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 Stąpor, 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 15 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. Część uroczysta sesji
- wręczenie Burmistrzowi Otmuchowa odznaczenia „BRĄZOWEGO MEDALU ZA
ZASŁUGI DLA POLICJI” nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok;
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów;
4) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
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7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów;
9) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
10) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne;
11) umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie;
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ,której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
13) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy
przyszłość nr POKL 09.01.02-16-007/12;
14) zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z tych przystanków;
15) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów;
16) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
17) podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
18) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2013;
19) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na
rok 2013.
8. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac
społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
9. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
10. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2012 r.; na temat
dowozu uczniów do szkól i przedszkoli w Gminie Otmuchów w roku szkolnym
2012/2013; realizacji pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) w roku
szkolnym 2011/2012.
11. Informacja o pozyskanych w latach 2008-2012 przez Gminę Otmuchów środkach
finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, o zaawansowaniu robót
inwestycyjnych obejmujących budowę budynku komunalnego w Maciejowicach i
przydomowych oczyszczalni ścieków w Ligocie Wielkiej oraz zaawansowaniu robót przy
adaptacji budynku „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
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Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Część uroczysta sesji – wręczenie
Burmistrzowi Otmuchowa odznaczenia „BRĄZOWEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI” nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Poprosił Komendanta
Powiatowego Policji w Nysie inspektora Pana Andrzeja Synowiec o wręczenie Burmistrzowi
Otmuchowa odznaczenia.
Komendant Powiatowy Policji w Nysie inspektor Pan Andrzej Synowiec wręczył
Burmistrzowi Otmuchowa odznaczenie „BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dokonując w imieniu Ministra aktu odznaczenia Komendant Powiatowy Policji
zaznaczył, że jest to wyraz wyróżnienia, uznania i podziękowania Burmistrzowi Otmuchowa
za wspieranie działań policji w zakresie utrzymywania ładu, porządku i bezpieczeństwa
publicznego i za wspólne z Radą Miejską w Otmuchowie dążenie do poprawy pracy
funkcjonariuszy otmuchowskiej policji. Chodzi o nieodpłatne przekazanie przez władze
samorządowe Gminy Otmuchów na rzecz Komendy Głównej Policji działki gruntu przy ul.
Lipowej w Otmuchowie pod budowę nowego Komisariatu Policji. Decyzja ta pozwoliła na
opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej zadania i przeprowadzenie wszelkich
niezbędnych procedur budowlanych do uzyskania pozwolenia budowlanego włącznie.
Obecnie dokumentacja ta, jak podkreślił Komendant KPP została przedłożona Komendantowi
Głównemu Policji i oczekuje się decyzji otwierającej możliwość rozpoczęcia inwestycji. Jej
koszt to 4 mln. zł.
Burmistrz Otmuchowa w swojej wypowiedzi podziękował za to zaszczytne
wyróżnienie i potwierdził otwartość na dalszą, szeroką współpracę z kierownictwem policji
każdego szczebla podkreślając, że dotychczas układa się ona wyjątkowo dobrze czego
szczególnym dowodem jest wysoki poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jak też ład
i porządek publiczny odnotowywany na terenie naszej Gminy. Pod adresem Burmistrza
skierowano wiele innych podziękowań i gratulacji ze strony gości przybyłych na sesję.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Część uroczysta sesji – wręczenie
Burmistrzowi Otmuchowa odznaczenia „BRĄZOWEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI” nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Ad. 6
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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 7.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 1 projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej o treści jak przedłożono radnym – stanowi
załącznik.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
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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 zmiany uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXVI/175/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. 7.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Otmuchów na 2012 rok o treści jak przedłożono radnym – stanowi załącznik.
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.
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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XXVI/176/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2012 rok.
Ad.7.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów o następującej treści:
Paragraf 22 ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 22 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej oraz zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne,
jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.”.
Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……………Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy OTMUCHÓW
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Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy

L.p.

Sposób zbierania
odpadów

Jednostka
charakteryzująca
źródło wytwarzanych
odpadów

1.

selektywny

na zamieszkującego

2.

nieselektywny

na zamieszkującego

Średnia ilość
wytwarzanych
odpadów
komunalnych
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]

28
42

Przyjęta gęstość odpadów 178 kg/m3
Tabela 2. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:

L.p.

1.
2.

Rodzaj nieruchomości (źródło
wytwarzania odpadów
komunalnych)

nieruchomość zamieszkała
uczelnie, szkoły, przedszkola,
żłobki

3.
szpitale, hotele i inne placówki
całodziennego pobytu
4.

5.

lokale handlowe - do 50m2
powierzchni handlowej
lokale handlowe - powyżej 50m2
powierzchni handlowej

lokale gastronomiczne

8.
9.

na zamieszkującego
na studenta/ ucznia/
dziecko
na pracującego
na łóżko
na pracującego

urządzone targowiska, hale
targowe, giełdy
ogródki działkowe
instytucje kultury, posiadające
sale widowiskowe, w tym m.in.:
teatr, opera, filharmonia

10.

na 1m powierzchni
handlowej
na pracującego
na 1m2 powierzchni
handlowej
na pracującego
na 1 miejsce
konsumpcyjne
na pracującego
na punkt handlowy
na pracującego
na każdą działkę
na miejsce na widowni
na pracującego
na miejsce na widowni

kino
na pracującego
11.
12.
13.

28,00

1,000

4

0,143

16

0,571

20

0,714

16

0,571

4
16

0,143
0,571

4
16

0,143
0,571

20
16
56
16
10

0,714
0,571
2,000
0,571
0,357

2

0,071

16

0,571

4

0,143

16
4
4

0,571
0,143
0,143

2

6.

7.

średnia ilość
wskaźnik
jednostka
wytwarzanych przeliczeniowy do
charakteryzująca
odpadów
obliczenia liczby
źródło wytwarzanych komunalnych w
osób
odpadów
ciągu 2 tygodni korzystających z
[litry/2 tyg.]*
pojemnika

cmentarz
na miejsce grzebalne
domki letniskowe, kempingi
na 1 m2
wszystkie inne niż wyżej wymienione:
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L.p.

-

-

Rodzaj nieruchomości (źródło
wytwarzania odpadów
komunalnych)

pomieszczenia biurowe, w tym
instytucje i urzędy

średnia ilość
wskaźnik
jednostka
wytwarzanych przeliczeniowy do
odpadów
obliczenia liczby
charakteryzująca
źródło wytwarzanych komunalnych w
osób
odpadów
ciągu 2 tygodni korzystających z
[litry/2 tyg.]*
pojemnika
na pracującego

punkty handlowe i usługowe poza
na pracującego
lokalem (kiosk, uliczne punkty
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)
rzemiosło i zakłady wytwórcze,
działalność gospodarcza

16

0,571

16

0,571

16

0,571

16

0,571

16

0,571

na pracującego

instytucje kultury, nie posiadające
sal widowiskowych, w tym m.in.: na pracującego
muzea, galerie, biblioteki
-

obiekty sportowe, w tym m.in.
hale sportowe, korty tenisowe,
kąpieliska itp..

na pracującego

Uwaga:
*w przypadku prowadzenia zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, wskaźnik
należy zwiększyć o 50%
Przyjęta gęstość odpadów 178 kg/m3 ”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie 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.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz – czy musi być załącznik do uchwały.
Kierownik Wydziału Pani Janina Mazek – załącznik musi być, stanowi on integralną
część uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów - uchwała Nr XXVI/177/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów.
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Ad.7.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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 postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - uchwała Nr XXVI/178/2012 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ad.7.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o następującej treści:
Paragraf 1 ustęp 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1 w wysokości 19,35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,90
zł miesięcznie od jednego mieszkańca.”.
Paragraf 2 ustęp 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„§2
1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na nie segregowane odpady komunalne,
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przy określonej Uchwałą Nr …………….
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. częstotliwości:
1) pojemności 60 l (pojemnik lub worek)- w wysokości 9,68 zł za jeden pojemnik,
2) o pojemności 110-120 l
- w wysokości 19,35 zł za jeden pojemnik,
- w wysokości 38,70 zł za jeden pojemnik,
3) o pojemności 240 l
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4)
5)
6)
7)
8)

o pojemności 1100 l
o pojemności 2,5 m3
o pojemności 7-8 m3
o pojemności 16 m3
o pojemności 34 m3

- w wysokości 177,38 zł za jeden pojemnik,
- w wysokości 403,13 zł za jeden pojemnik,
- w wysokości 1.128,75 zł za jeden pojemnik,
- w wysokości 2.580,00 zł za jeden pojemnik,
- w wysokości 5.482,50 zł za jeden pojemnik.

2.Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik za niesegregowane odpady komunalne, od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:
1) pojemności 60 l (pojemnik lub worek) – w wysokości 6,45 zł za jeden pojemnik,
2) pojemności 110-120 l (pojemnik lub worek)- w wysokości 12,90 zł za jeden pojemnik,
3) o pojemności 240 l
- w wysokości 25,80 zł za jeden pojemnik,
4) o pojemności 1100 l
- w wysokości 118,25 zł za jeden pojemnik,
5) o pojemności 2,5 m3
- w wysokości 268,75 zł za jeden pojemnik,
6) o pojemności 7-8 m3
- w wysokości 752,50 zł za jeden pojemnik,
7) o pojemności 16 m3
- w wysokości 1.720,00 zł za jeden pojemnik,
3
8) o pojemności 34 m
- w wysokości 3.655,00 zł za jeden pojemnik.”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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.
W dyskusji głos zabrali radni - Pan Mieczysław Peklicz, Pan Henryk Mamala, Pan
Waldemar Wąsowicz. Burmistrz udzielał szczegółowych wyjaśnień,
Radca Prawny Pan Eugeniusz Kowaluk poinformował, zgodnie z ustawą Gmina nie może
dopłacać do śmieci i nie może zarobić na śmieciach.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie Pan Tadeusz Napora – jak
uwzględniono rozliczanie Spółdzielni Mieszkaniowej. Kierownik Wydziału Pani Janina
Mazek poinformowała, że każdy właściciel/najemca złoży deklarację.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 2 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik - uchwała Nr XXVI/179/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Ad.7.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi o następującej treści:
Paragraf 1 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1
2.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Banku
Spółdzielczego w Otmuchowie - w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie lub przelewem na
rachunek bankowy gminy Otmuchów.”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała Nr XXVI/180/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Ad.7.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości o następującej treści:
Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. ”.
Dodaje się § 5 o następującej treści:
„ § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego. ”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
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Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości - uchwała Nr XXVI/181/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
Ad.7.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchwała Nr XXVI/182/2012
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Ad.7.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz
wysokości cen za te usługi o następującej treści:
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Paragraf 1 ustęp 1 punkt 1 i punkt 3 otrzymują następujące brzmienie:
„ §1
1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów:
1)dzierżawa pojemnika (miesięcznie) na odpady o pojemności:
a) 60 l – w cenie 1,70 zł za jeden pojemnik brutto,
b) 120 l – w cenie 2,80 zł za jeden pojemnik brutto,
c) 240 l – w cenie 3,90 zł za jeden pojemnik brutto,
d) 1100 l – w cenie 11,70 zł za jeden pojemnik brutto,
e) 2,5 m3 – w cenie 36,00 zł za jeden pojemnik brutto,
f) 7-8 m3 – w cenie 61,00 zł za jeden pojemnik brutto,
g) 16 m3 – w cenie 100,00 zł za jeden pojemnik brutto,
h) 34 m3 – w cenie 260,00 zł za jeden pojemnik brutto.
3) mycie i dezynfekcja pojemników (jednorazowe) na odpady o pojemności:
a) 60 l – w cenie 1,50 zł za jeden pojemnik brutto,
b) 120 l – w cenie 1,80 zł za jeden pojemnik brutto,
c) 240 l – w cenie 3,50 zł za jeden pojemnik brutto,
d) 1100 l – w cenie 5,00 zł za jeden pojemnik brutto,
e) 2,5 m3 – w cenie 8,00 zł za jeden pojemnik brutto,
f) 7-8 m3 – w cenie 15,00 zł za jeden pojemnik brutto,
g) 16 m3 – w cenie 17,00 zł za jeden pojemnik brutto,
h) 34 m3 – w cenie 20,00 zł za jeden pojemnik brutto. ”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
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 – ceny podane w paragrafie 1 w punkcie pierwszym czy są opłatami
miesięcznymi.
Burmistrz – są to opłaty za dodatkowe usługi, opłaty wymienione w punkcie pierwszym
są miesięczne a w punkcie trzecim jednorazowe.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi uchwała Nr XXVI/183/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz
wysokości cen za te usługi.
Ad.7.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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 sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- uchwała Nr XXVI/184/2012
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ad.7.11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie umorzenia udziałów i
obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 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
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 umorzenia udziałów i
obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w
Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w
Otmuchowie - uchwała Nr XXVI/185/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie.
Ad.7.12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której 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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXVI/186/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Przerwa w obradach od godz. 11,30 do godz. 11,40.
Po przerwie Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych
w obradach udział bierze 13 radnych, 2 radnych nieobecnych Pani Bożena Stąpor, Pan
Mieczysław Peklicz – co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że należy wybrać nowego sekretarza obrad. Poprosił o
zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Teresa Nosal zgłosiła kandydaturę radnego Pana
Waldemara Wąsowicz, radny Pan Waldemar Wąsowicz wyraził zgodę. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod
głosowanie kandydaturę radnego Pana Waldemara Wąsowicz na sekretarza obrad.
Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radnego Pana Waldemara Wąsowicz na sekretarza
obrad.
Ad.7.13
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy
przyszłość nr POKL 09.01.02-16-007/12.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy przyszłość nr POKL 09.01.02-16007/12.
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.
Radna Pani Teresa Skiba – które szkoły przystąpiły do projektu i jak dokonano podziału.
Dyrektor Zespołu Szkół Pan Leszek Podruczny udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy przyszłość nr POKL 09.01.02-16007/12, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów
do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy przyszłość nr POKL 09.01.02-16-007/12 uchwała Nr XXVI/187/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Mamy szanse mamy przyszłość nr
POKL 09.01.02-16-007/12.
Ad.7.14
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
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 zmiana uchwały w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiana uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków - uchwała Nr XXVI/188/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
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Ad.7.15
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 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 obniżenia ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów uchwała Nr XXVI/189/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Otmuchów.
Ad.7.16
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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 wysokości stawek
podatku od nieruchomości, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 1 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości - uchwała Nr XXVI/190/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ad.7.17
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Burmistrz zgłosił wniosek o dokonanie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
jak w przedłożonym załączniku do projektu uchwały.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Otmuchów
na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
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 podziału Gminy
Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Otmuchów na
stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych - uchwała Nr XXVI/191/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Ad.7.18
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2013.
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 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na
rok 2013, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2013
- uchwała Nr XXVI/192/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2013.
Ad.7.19
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów
na rok 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2013.
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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 przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2013, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2013 - uchwała Nr
XXVI/193/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2013.
Obrady opuścił radny Pan Sylwester Łucki.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 12 radnych, 3 radnych nieobecnych Pani Bożena Stąpor, Pan Mieczysław
Peklicz, Pan Sylwester Łucki – co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych
uchwał.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o podmiotach
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z
opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania
prac przez skazanych.
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 o podmiotach obowiązanych do
przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez
skazanych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o podmiotach obowiązanych do
przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez
skazanych – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o podmiotach obowiązanych
do przyjęcia skazanych w celu wykonania prac społecznie użytecznych wraz z opinią Prezesa
Sądu Rejonowego w Nysie dotyczącą potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez
skazanych.
Ad. 9
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący przedstawił informacje sporządzone przez Wojewodę Opolskiego,
Burmistrza Otmuchowa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie, Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Nysie nt analizy oświadczeń majątkowych. Informacje stanowią
załączniki do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są zapytania, uwagi, wnioski – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja nt analizy oświadczeń
majątkowych.
Ad. 10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2012 r.; na temat dowozu uczniów do szkół i
przedszkoli w Gminie Otmuchów w roku szkolnym 2012/2013; realizacji pomocy materialnej
dla uczniów (stypendia szkolne) w roku szkolnym 2011/2012.
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 o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2012 r.; na temat dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie
Otmuchów w roku szkolnym 2012/2013; realizacji pomocy materialnej dla uczniów
(stypendia szkolne) w roku szkolnym 2011/2012, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych w
Gminie Otmuchów w 2012 r.; na temat dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie
Otmuchów w roku szkolnym 2012/2013; realizacji pomocy materialnej dla uczniów
(stypendia szkolne) w roku szkolnym 2011/2012 – informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad informacja na temat Informacja o
realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2012 r.; na temat dowozu uczniów do
szkół i przedszkoli w Gminie Otmuchów w roku szkolnym 2012/2013; realizacji pomocy
materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) w roku szkolnym 2011/2012.
Ad. 11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o pozyskanych w latach
2008-2012 przez Gminę Otmuchów środkach finansowych na realizację zadań
inwestycyjnych i remontowych, o zaawansowaniu robót inwestycyjnych obejmujących
budowę budynku komunalnego w Maciejowicach i przydomowych oczyszczalni ścieków w
Ligocie Wielkiej oraz zaawansowaniu robót przy adaptacji budynku „Skalnik” w
Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej.
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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o pozyskanych w latach 2008-2012
przez Gminę Otmuchów środkach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i
remontowych, o zaawansowaniu robót inwestycyjnych obejmujących budowę budynku
komunalnego w Maciejowicach i przydomowych oczyszczalni ścieków w Ligocie Wielkiej
oraz zaawansowaniu robót przy adaptacji budynku „Skalnik” w Sarnowicach na Dom
Pomocy Społecznej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła informację o pozyskanych w latach 2008-2012
przez Gminę Otmuchów środkach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i
remontowych, o zaawansowaniu robót inwestycyjnych obejmujących budowę budynku
komunalnego w Maciejowicach i przydomowych oczyszczalni ścieków w Ligocie Wielkiej
oraz zaawansowaniu robót przy adaptacji budynku „Skalnik” w Sarnowicach na Dom
Pomocy Społecznej – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja o pozyskanych w latach
2008-2012 przez Gminę Otmuchów środkach finansowych na realizację zadań
inwestycyjnych i remontowych, o zaawansowaniu robót inwestycyjnych obejmujących
budowę budynku komunalnego w Maciejowicach i przydomowych oczyszczalni ścieków w
Ligocie Wielkiej oraz zaawansowaniu robót przy adaptacji budynku „Skalnik” w
Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej.
Ad. 12
Przewodniczący odczytał n/w pisma, jakie wpłynęły na jego ręce w okresie
międzysesyjnym.
1. - Pismo z Ministerstwa Finansów informujące o wyrażeniu zgody przez Ministra Finansów
w imieniu Skarbu Państwa Gminie Otmuchów na zaciągnięcie przez Gminę Otmuchów
pożyczek i kredytu na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją budowy
kanalizacji sanitarnych.
2. - Pismo Burmistrza Otmuchowa do Starosty Nyskiego w sprawie – z uwagi na skierowany
do Wojewody Opolskiego przez Pana Stanisława Arczyńskiego Prezesa Zarządu PKS w
Nysie sp. z o.o. wniosek o uchylenie uchwały Nr XVIII/102/2012 Rady Miejskiej w
Otmuchowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków poinformowano Pana
Starostę Nyskiego o odstąpieniu Gminy Otmuchów od utrzymania czystości i porządku na
przystankach nie będących jej własnością lub w jej zarządzie. Równocześnie poproszono o
niezwłoczne podjęcie decyzji w zakresie utrzymania odpowiedniego poziomu sanitarnego
przystanków i terenów bezpośrednio do nich przylegających zlokalizowanych na terenie
Gminy Otmuchów, których właścicielem lub zarządzającym jest Starostwo Powiatowe w
Nysie.
3. - Pismo od Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „OMEGA” sp. z o.o. z/s w
Paczkowie skierowane do Rady Miejskiej w Otmuchowie i do Urzędu Miejskiego w
Otmuchowie w sprawie – NZOZ „OMEGA” sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
bonifikaty na zakup nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal położony w
Otmuchowie.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Teresa Skiba – czy dokonano odbioru remontu drogi w Otmuchowie.
Burmistrz poinformował, z uwagi, że zadanie należało rozliczyć remont odebrano
warunkowo, sporządzono protokół zabezpieczając kaucją, gwarancja jest na 36 miesięcy.
Jeżeli wystąpią usterki to będą musieli usunąć.
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Radna Pani Teresa – jak są zatrudnieni pracownicy na Orliku. Burmistrz udzielił
szczegółowych wyjaśnień.
Burmistrz przedłożył szczegółowe informacje w zakresie zaległości z opłatami z tytułu
podatku do budżetu Gminy Otmuchów przez firmę, która kupiła obiekt byłej cukrowni z
terenami do niej przyległymi oraz o podjętych czynnościach w zakresie zaprzestania przez
nich produkcji na terenie byłej cukrowni.
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 szóstej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2012
roku VI kadencji 2010 - 2014”.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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