Nr OR.0002.2.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXIX/2013
z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 marca 2013 r.
VI kadencji 2010 - 2014
Obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 1 marca 2013 r.
- rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.1230. 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
XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca 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 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. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik;
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów;
5) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odbioru ścieków;
6) 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;
7) przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i
przyjęcia jego Statutu;
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8) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2014;
9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił o wprowadzenie zmian do porządku obrad dwudziestej dziewiątej
sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 1 marca 2013 roku o następującej treści: w
punkcie szóstym w podpunkcie dwunastym wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków. W załączeniu przekazał projekt uchwały w /w sprawie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 15 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania-nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 15 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmianie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29
listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik;
2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów;
5) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
6) 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;
7) przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i
przyjęcia jego Statutu;
8) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014;
9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
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11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
12) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z tych przystanków.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
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 15 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 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały Rady
Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 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 – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały
Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie o zmianie uchwały Rady
Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - uchwała Nr XXIX/212/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVI/179/2012 z dnia 29 listopada
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2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Ad. 6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXIX/213/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. 6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 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.
Radny Pan Wiesław Czapiga – czego dot. zmniejszenie dochodów o kwotę 270 000 zł.
Burmistrz – jest to zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych na zadanie „Remont ciągu dróg gminnych ul.
Powstańców Śląskich oraz ul. Ogrodowa do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Warszawskiej
w Otmuchowie” w związku z nie przyznaniem dotacji z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
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 2013 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 budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXIX/214/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 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 Wiesław Czapiga – trzeba powiedzieć, że woda i ścieki zdrożały.
Burmistrz poinformował, że proponuje się wzrost cen i stawek opłat o 4,6 %, dla
gospodarstw domowych proponuje się dopłaty za każdy 1m3 – do wody 0,38 zł brutto, za
odprowadzone ścieki 0,84 zł brutto.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów uchwała Nr XXIX/215/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Otmuchów.
Ad.6.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odbioru ścieków.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
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 Wiesław Czapiga – czy opady z rynien i dachów mają wpływ na cenę
odprowadzanych ścieków.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie Pan inż.
Jan Stępkowski poinformował, że sprawdzają kto jest podłączony do kanalizacji. Wyznaczają
termin na odłączenie wód opadowych od kanalizacji, wiele gospodarstw już się odłączyło.
Kto będzie w dalszym ciągu podłączony to będą naliczać opłatę kanalizacyjną.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dopłaty do
taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do taryfowych grup
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odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków - uchwała Nr
XXIX/216/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków.
Ad.6.6
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.
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 15 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
XXIX/217/2013 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.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i
przyjęcia jego Statutu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.
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 przystąpienia Gminy
Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy
Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu - uchwała
Nr XXIX/218/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia
jego Statutu.
Ad.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
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 nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014 - uchwała Nr XXIX/219/2013
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
Ad.6.9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami, przeprowadzono jawne głosowanie.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami - uchwała Nr XXIX/220/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Ad.6.10
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
XXIX/221/2013 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.6.11
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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XXIX/222/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad.6.12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 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 zmiany 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 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków - uchwała Nr XXIX/223/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję w punkcie sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Otmuchów, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Otmuchów - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący przedstawił uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2013 r. – Nr 43/2013 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Otmuchów, Nr 44/2013 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Otmuchów na
2013 r. – uchwały stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły na jego ręce w okresie między
sesjami.
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Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Radny Pan Wiesław Czapiga poprosił o informację nt. byłej cukrowni. Burmistrz udzielił
szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie.
Radny Pan Henryk – do 31 marca br. jest obowiązek złożenia deklaracji, gdzie można
pobrać druki; miasto jest monitorowane, czy jest to połączone z policją; była przebudowa
drogi ul. Nyska – ul. Mickiewicza, czy będą wykonane usterki. Zrobić przegląd naprawy
dróg. Burmistrz udzielił szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie.
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 dziewiątej sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca 2013
r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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