Nr OR.0002.4.2013.K.Ż.
Protokół Nr XXXI/2013
z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 20 czerwca 2013 r.
VI kadencji 2010 – 2014

Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 20 czerwca 2013 r. rozpoczęły się o godz. 11,00 zakończyły się o godz.13. 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
XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 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 12 radnych, 3 radnych nieobecnych - Pani Dorota Brząkała, Pan Sylwester Łucki, Pan
Henryk Mamala- 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
1) przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2012 rok,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2012 rok,
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2012 rok,
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2012 rok,
5) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu za 2012 rok,
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6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1)
2)
3)
4)

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
6) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
8) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów,
9) zmiany uchwały;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej pierwszej
sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 20 czerwca 2013 roku o następującej treści:
w punkcie siódmym w podpunkcie dwunastym wprowadzić projekt uchwały w sprawie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 – 12 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 – 12 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący porządek obrad:
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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
1) przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2012 rok,
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2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2012 rok,
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2012 rok,
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2012 rok,
5) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu za 2012 rok,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1)
2)
3)
4)

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
6) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
8) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów,
9) zmiany uchwały;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
12) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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.
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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
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2012 rok.
3. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu.
4. Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie opinii o
wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa.
5. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
Ad. 6. 1) Przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2012 rok.
- sprawozdania i informacja stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak w wystąpieniu szczegółowo omówił 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok w tym :
- wykonanie dochodów,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy,
- wykonanie wydatków,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych,
- plan i wykonanie dotacji,
- plan i wykonanie przychodów i rozchodów,
- wykonanie planu finansowego instytucji kultury,
- stan zobowiązań gminy Otmuchów.
2. Informację o stanie mienia Gminy Otmuchów w tym :
- dane dotyczące przysługujących Gminie Otmuchów praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Otmuchów.
3. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2012 rok w tym:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Otmuchów,
- bilans gminnych jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
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- zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.
Burmistrz poinformował, że budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 29 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XVII/89/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów uchwalono budżet w wysokości
Dochody:
40 224 966,00
w tym:
dochody bieżące
31 527 966,00
dochody majątkowe
8 697 000,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
3 817 299,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
215 000,00
Przychody:
1 309 800,00
w tym: wolne środki
1 309 800,00
Wydatki:
40 625 766,00
w tym:
31 972 460,00
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
8 653 306,00
Rozchody:
909 000,00
w tym: spłata rat i pożyczek
909 000,00
Przyjęty budżet w ciągu 2012 roku był zmieniany przez Radę Miejską oraz
Zarządzeniami Burmistrza Otmuchowa.
Uchwalony budżet wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2012 roku
przedstawiał się następująco:
Dochody:
37 358 398,67
w tym:
dochody bieżące
33 383 258,51
dochody majątkowe
3 975 140,16
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
4 910 117,00
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
223 000,00
Przychody:
3 019 915,91
w tym: wolne środki
1 304 915,91
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
środków publicznych
15 000,00
kredyty i pożyczki
1 700 000,00
Wydatki:
39 804 314,58
w tym:
wydatki bieżące
33 972 316,62
wydatki majątkowe
5 831 997,96
Rozchody:
574 000,00
w tym: spłata rat i pożyczek
559 000,00
15 000,00
udzielne pożyczki i kredyty
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Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak na zakończenie podziękował Przewodniczącemu
Rady Miejskiej i wszystkim Radnym za pomoc w realizacji budżetu w 2012 roku oraz
Skarbnikowi Miasta , Sekretarzowi Miasta, Dyrektorom, Prezesom i pracownikom jednostek,
Kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy realizowali budżet gminy w 2012
roku.
Ad. 6. 2) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2012rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał uchwałę Nr 151/2013 z
dnia 26 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2012 rok – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów
za
2012
r.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z
informacją o stanie mienia za 2012 rok.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Problemów Wsi, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – przedstawili pozytywne opinie Komisji
do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
wraz z informacją o stanie mienia za 2012 r.
- opinie stanowią załączniki do protokołu.
Ad. 6. 4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
temat wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r. oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał Uchwałę nr 1/2013
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa za 2012 r. - Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu Gminy Otmuchów przez Burmistrza Otmuchowa za rok 2012. Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Otmuchowie wnosi do Rady Miejskiej w Otmuchowie o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za rok 2012.
– uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 5) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał uchwałę nr 261/2013 z
dnia 3 czerwca 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 r. – Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z wykonania budżetu za 2012 r.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6. 6) Dyskusja.
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Radny Pan Ryszard Piórecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
Rewizyjna bardzo szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie mienia za 2012 r.
Przeprowadziła kontrolę na wybranych przykładach wykonanych dochodów i wydatków
ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w ciągu roku przeprowadziła kontrole
ujęte w planie pracy Komisji. Pan Burmistrz i Pan Skarbnik na zadane pytania przez Komisję
udzielali szczegółowych wyjaśnień. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
gminy Otmuchów przez Burmistrza za 2012 r. i wniosła do Rady Miejskiej w Otmuchowie o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Jestem za
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Radna Pani Bożena Stąpor - Po rozpatrzeniu sprawozdania stwierdzam, że Burmistrz
realizował w 2012 r. budżet zgodnie z jego planem. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Panu
Skarbnikowi za realizację budżetu Gminy w roku 2012. Oceniam bardzo wysoko wykonanie
budżetu w roku 2012. Jestem za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Ad. 6. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r. o
następującej treści:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2012 rok , uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2012 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie – 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 r. o
następującej treści:
„ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), Rada Miejska w
Otmuchowie, uchwala co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok.
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2) Sprawozdaniem finansowym Gminy Otmuchów za 2012 rok.
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu Burmistrza
Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok zawartą w Uchwale
Nr 151/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
4) Informacją o stanie mienia Gminy Otmuchów.
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok
zawartym w Uchwale Nr 1/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
6) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok zawartą w Uchwale Nr 261/2013 z
dnia 3 czerwca 2013 r.
udziela się Burmistrzowi Otmuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2012 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie – 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za rok 2012.
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 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXI/230/2013 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.
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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 – w wydatkach majątkowych ujęto zadanie pn.
dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek, czego dotyczy.
Burmistrz poinformował, że jest to zwiększenie kapitału zakładowego spółki, aby
mogli ubiegać się o dodatkowe środki.
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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2013 rok - uchwała Nr XXXI/231/2013 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego.
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 pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego, 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 Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XXXI/232/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Ad.7.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie
Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu 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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania
Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu 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 przekazania Komendzie
Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów - uchwała Nr
XXXI/233/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów.
Ad.7.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie
Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w
sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
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 trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji - uchwała Nr XXXI/234/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Ad.7.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017. Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu
uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017.
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 przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata
2013 – 2017, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 – 2017uchwała Nr XXXI/235/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Otmuchów na lata 2013 – 2017.
Ad.7.7
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 XXXI/236/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad.7.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej 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 oceny zasobów
pomocy społecznej 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 oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Otmuchów - uchwała Nr XXXI/237/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów.
Ad.7.9
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.
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,
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 - uchwała Nr
XXXI/238/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały.
Ad.7.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których 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 kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
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 dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXI/239/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Ad.7.11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw których 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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
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 dzierżaw których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXI/240/2013 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
Ad.7.12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie poboru 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 poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała Nr XXXI/241/2013 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ad. 8
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. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca
2013 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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