Nr OR.0002.1.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXVIII/2013
z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 stycznia 2013 r.
VI kadencji 2010 - 2014
Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 stycznia
2013 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.1130. 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
XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2013 r. 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 14 radnych , jeden radny nieobecny Pan Szymon Bryjka – 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 14 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 w budżecie Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie;
4) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2013 rok;
7) udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i
Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”;
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8) powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w
zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia
międzygminnego;
9) o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Otmuchów.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2012.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad .
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji. Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 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 zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 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 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXVIII/203/2013 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 w budżecie Gminy Otmuchów na 2013 rok.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 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 zmiany w budżecie
Gminy Otmuchów na 2013 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXVIII/204/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. 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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. 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 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie - uchwała Nr XXVIII/205/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012
r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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 wymagań, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - uchwała Nr
XXVIII/206/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ad.6.5
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 14 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
XXVIII/207/2013 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.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok.
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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 zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok - uchwała Nr
XXVIII/208/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok
Ad.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i
Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla
„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu
do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej
wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia
dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poparcia dla „Apelu
Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu do
propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia
budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011 – 2015.” - uchwała Nr XXVIII/209/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i
Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”.
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Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w
zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa
wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie utrzymywania składowisk
odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego
porozumienia międzygminnego.
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 powierzenia Gminie
Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie utrzymywania
składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie
stosownego porozumienia międzygminnego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nysa
wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie utrzymywania składowisk
odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego
porozumienia międzygminnego - uchwała Nr XXVIII/210/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego.
Ad.6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały o
zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. 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 – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr
XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów, przeprowadzono
jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
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czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów - uchwała Nr XXVIII/211/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie
uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2012.
Przewodniczący odczytał Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie w roku 2012.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję w punkcie sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2012 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2012 roku, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2012 roku - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2012 roku.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Henryk Mamala – co z Jeziorem Otmuchowskim. Burmistrz udzielił szczegółowej
informacji nt budowy wału od świateł do mostu kolejowego oraz przebudowy tamy w
Zwierzyńcu i w Kwiatkówce. Jeżeli chodzi o Jezioro Otmuchowskie to my na to wpływu nie
mamy, w tej chwili jest tam remont i przebudowa elektrowni. Przedstawił informację nt stanu
prawnego obiektu Sandacz. Radna Pani Bożena Stąpor zatrudniona w RZGW udzieliła
informacji w zakresie remontu. Radny Pan Wiesław Czapiga – proszę o informację nt zmian
personalnych w CUHT”Zamek”. Burmistrz udzielił wyjaśnień. Radny Pan Henryk Mamala –
na stronie Urzędu Marszałkowskiego ogłoszono nabór wniosków na zakup sprzętu
komputerowego, termin do 16 stycznia. Czy złożono wniosek. Sekretarz Miasta udzielił
szczegółowych wyjaśnień.
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 ósmej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2013
roku VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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