Nr OR.0002.3.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXX/2013
z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 marca 2013 r.
VI kadencji 2010 - 2014
Obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 27 marca 2013 r.
- rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.1110. 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
XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 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 13 radnych – co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał, 2ch radnych nieobecnych Pan Henryk Mamala, Pan Waldemar Wąsowicz / 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 13 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. Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia
2012 r. 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;
4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. 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 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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2012 roku.
W punkcie tym w obradach udział wzięli – Komendant Komisariatu Policji w
Otmuchowie nadkomisarz Pan Robert Wisiorek i jego zastępca aspirant sztabowy Pan Janusz
Gitlar.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2012 roku, poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
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.
Radny Pan Wiesław Czapiga – czy jest zamontowany monitoring na Komisariacie.
Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie nadkomisarz Pan Robert Wisiorek
poinformował, że wstępnie rozmawiał na odprawie służbowej w Nysie, przedstawił temat.
Nie ma przeciwwskazań podłączenia monitoringu miejskiego w Komisariacie. Posiada
informację z Opola, że policja nie ma na to środków finansowych. Jeżeli gmina chciałaby
partycypować w kosztach podłączenia to są w stanie przedłożyć kosztorys.
Burmistrz poinformował, gdy zakładaliśmy monitoring w mieście to wystąpiliśmy z
propozycją do Policji o podłączenie w Komisariacie i nie było pozytywnej opinii. Jeżeli w tej
chwili jest możliwość podłączenia to przystąpimy do tego zadania. Chcemy wzmóc
monitoring o podłączenie wzdłuż zamku od solarium, na ulicę Roosevelta, na ulicy
Mickiewicza plac targowy.
Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie nadkomisarz Pan Robert Wisiorek
poinformował, że po świętach spotkamy się z Komendantem Powiatowym Policji i omówimy
ten temat, aby przystąpić do realizacji.
Radny Pan Wiesław Czapiga – Plac partnerstwa jest odwiedzany nocą, rośnie tam
żywopłot, który przysłania widoczność. Uważam, że należałoby go przyciąć. Fajnie, że
wycięto krzaki w parku, teraz jest dobra widoczność.
Komendant Komisariatu Policji w Otmuchowie nadkomisarz Pan Robert Wisiorek
podziękował za wsparcie Gminy przy podłączeniu monitoringu miejskiego do Komisariatu
Policji. Następnie poinformował, że budowa nowego komisariatu jest to temat otwarty z
powodu braku środków finansowych na to zadanie z Warszawy.
Burmistrz poinformował, że Gmina przekazała działkę dla Policji pod budowę
nowego Komisariatu, wydana jest decyzja o warunkach zabudowy. Burmistrz zgłosił
wniosek, aby wspólnie z Radą Miejską podjąć stanowisko o wystąpieniu do Ministra
Sprawiedliwości i Komendanta Głównego Policji o zdiagnozowanie i zweryfikowanie decyzji
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w zakresie budowy nowego komisariatu policji w Otmuchowie i przystąpienie do jego
budowy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek Burmistrza Otmuchowa,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła wniosek Burmistrza Otmuchowa.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie dot. działalności Komisariatu
Policji w Otmuchowie w 2012 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji
w Otmuchowie w 2012 roku.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2012 roku.
Ad.7.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXX/224/2013 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 budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
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 – nie
zgłoszono.
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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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXX/225/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Ad.7.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28
grudnia 2012 r. 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
XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. 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
XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. 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 XXX/226/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012
r. 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.
Ad.7.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
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 zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych - uchwała Nr XXX/227/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję w punkcie sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2012 rok.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych na 2013 rok.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013 r. VI
kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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