Nr OR.0002.10.2012.K.Ż.
Protokół Nr XXVII/2012
z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 grudnia 2012 roku
VI kadencji 2010 - 2014
Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 grudnia 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
XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku VI kadencji 2010 - 2014 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz
mieszkańców Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 12 radnych , 3 radnych nieobecnych Pani Dorota Brząkała, Pan Henryk Mamala,
Pan Mieczysław Peklicz – 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 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 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok;
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
5) wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
7) zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6
listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
8) przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa.
7. Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP w tym wykorzystanie środków
finansowych.
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8. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2012 r.
9. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Otmuchowie.
10. Sprawozdanie z realizacji nasadzenia drzew i zieleni oraz wycinki drzew w Gminie
Otmuchów.
11. Informacja na temat funkcjonowania LZS-ów w tym wykorzystanie środków finansowych.
12. Sprawozdanie o ilości zebranych segregowanych odpadów w Gminie Otmuchów.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. 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 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Burmistrz przedłożył autopoprawkę do załącznika nr 1 projektu uchwały w sprawie
zmiany 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.
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 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXVII/194/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.
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Burmistrz przedłożył autopoprawkę do załącznika nr 1 i nr 2 projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok o treści jak przedłożono radnym – stanowi
załącznik.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok.
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Przewodniczący Komisji
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2012 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2012 rok - uchwała Nr XXVII/195/2012 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
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 540/2012 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów – uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Otmuchów.
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Przewodniczący Komisji
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 uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej 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 uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Otmuchów - uchwała Nr XXVII/196/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
Ad. 6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu:
-Uchwała Nr 539/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie
uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2013 rok,
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- Uchwała Nr 541/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na
2013 rok - uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok o następującej treści:
- § 10 otrzymuje brzmienie „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i
pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art.
90 do wysokości 6 119 412,00 zł”. Dotychczasowe oznaczenia § 10, 11 i 12 otrzymują
kolejne oznaczenia § 11, § 12 i § 13.
- W objaśnieniach do budżetu planowanego na rok 2013- skreśla się następujące zdania: ”W
projekcie budżetu Gminy określono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia
pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.” „ W projekcie
budżetu nie określono limitu zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowania papierów
wartościowych.”; wpisuje się następujące zdanie: ” W projekcie budżetu Gminy określono
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości 6 119 412,00 zł.”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 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 uchwalenia budżetu
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXVII/197/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad. 6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem 2012 roku.
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 wykazu wydatków,
które nie wygasają z końcem 2012 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie
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wygasają z końcem 2012 roku - uchwała Nr XXVII/198/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku.
Ad. 6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XXVII/199/2012 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad. 6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada
2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień z 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 zmiany Uchwały Nr
XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości, 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 Nr
XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości - uchwała Nr XXVII/200/2012 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada
2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
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Ad. 6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały o następującej treści:
W paragrafie 2 w ust. 3 skreśla się wyrazy „1PLN = 4,1273 EURO” i wpisuje się w to
miejsce wyrazy „”1 EURO = 4,1273 PLN”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji
wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - uchwała Nr
XXVII/201/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Ad. 6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Nysa
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
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Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Nysa, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Nysa - uchwała Nr XXVII/202/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja na temat funkcjonowania
jednostek OSP w tym wykorzystanie środków finansowych.
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 na temat funkcjonowania jednostek
OSP w tym wykorzystanie środków finansowych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację na temat funkcjonowania jednostek
OSP w tym wykorzystanie środków finansowych – informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja na temat funkcjonowania
jednostek OSP w tym wykorzystanie środków finansowych.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja na temat sprzedaży mienia
komunalnego w pierwszym półroczu 2012 r.
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 na temat sprzedaży mienia komunalnego
w pierwszym półroczu 2012 r., przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację na temat sprzedaży mienia komunalnego w
pierwszym półroczu 2012 r. – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja na temat sprzedaży mienia
komunalnego w pierwszym półroczu 2012 r.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja z działalności Gminnej
Spółki Wodnej w Otmuchowie.
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Przewodniczący Komisji
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
powyższej informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację z działalności Gminnej Spółki
Wodnej w Otmuchowie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej
w Otmuchowie – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja z działalności Gminnej Spółki
Wodnej w Otmuchowie.
Ad. 10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z realizacji nasadzenia
drzew i zieleni oraz wycinki drzew w Gminie Otmuchów.
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Przewodniczący Komisji
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji nasadzenia drzew i
zieleni oraz wycinki drzew w Gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji nasadzenia drzew i
zieleni oraz wycinki drzew w Gminie Otmuchów – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Sprawozdanie z realizacji nasadzenia
drzew i zieleni oraz wycinki drzew w Gminie Otmuchów.
Ad. 11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja na temat funkcjonowania
LZS-ów w tym wykorzystanie środków finansowych.
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 na temat funkcjonowania LZS-ów w
tym wykorzystanie środków finansowych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Informację na temat funkcjonowania LZS-ów w
tym wykorzystanie środków finansowych – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Informacja na temat funkcjonowania
LZS-ów w tym wykorzystanie środków finansowych.
Ad. 12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie o ilości zebranych
segregowanych odpadów w Gminie Otmuchów.
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Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie o ilości zebranych segregowanych
odpadów w Gminie Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada przyjęła Sprawozdanie o ilości zebranych segregowanych odpadów w
Gminie Otmuchów – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Sprawozdanie o ilości zebranych
segregowanych odpadów w Gminie Otmuchów.
Ad. 13
Przewodniczący przedstawił dyplom uznania dla Rady Miejskiej w Otmuchowie
otrzymany z Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Nysie.- Zarząd Podokręgu Związku Piłki
Nożnej w Nysie składa podziękowanie za wspieranie klubów piłkarskich, służące rozwojowi
piłki nożnej w podokręgu.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 14
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012
roku VI kadencji 2010 - 2014”.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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