Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 01.03.2013 r.
Nr 2/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 2/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 2/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 1 marca 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa i
Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk.
Z poszczególnych Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych 6
członków.
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej - obecnych 6 członków.
Z Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi – obecnych 6 członków.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki, Kierownicy Wydziałów z Urzędu Miejskiego w Otmuchowie Pani Janina Mazek i Pan
Kazimierz Mentel; Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie
Pan Jan Stępkowski.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. 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;
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.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
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1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie o 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.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy rada gminy, w
drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach
zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. W projekcie uchwały jako metodę ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustaleniu stawki
opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją ustawodawcy
zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. Rada Miejska może w drodze uchwały
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Po szczegółowej analizie kosztów
wskazanych przez firmę PROGEO Wrocław cenę utworzenia PSZOK-u w Nieradowicach
obniżono o 2/3, oznacza to, że przy udziale Gospodarstwa Komunalnego i pracowników z robót
publicznych koszt pozostanie na wysokości ok. 100 tys. zł. W związku z takim rozwiązaniem
istnieje możliwość obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Otmuchów.
Radny Pan Henryk Mamala – mam obawy czy nadzór nam nie zakwestionuje, że nie robimy
zmian w § 2.
Kierownik Wydziału GK Pani Janina Mazek – w tej chwili robimy zmiany tylko dla
gospodarstw domowych.
Burmistrz – zobaczymy jak będzie po przetargu. Wówczas jak będzie potrzeba to się obniży
dalsze stawki.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie o
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.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Zmiana budżetu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków „Remont ciągu dróg gminnych: Nr
106971 O – ul. Powstańców Śląskich oraz 106969 – ul. Ogrodowa do skrzyżowania ulic:
Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie”, w związku z nie przyznaniem dotacji, oraz
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zmniejszenie wydatku majątkowego „Opracowanie analizy wykonalności do projektu – Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, 25 000,00 przeniesienie
projektu zgodnie z uchwałą na lata 2014 – 11 329,42 zł, 2015 – 22 310,59 zł, 2016 – 123 408,83
zł.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013
rok.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Zmiany w planie dochodów;
Dział 600 – Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O – ul. Powstańców
Śląskich oraz 106969 – 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.
Zmiany w planie wydatków
Dział 600 – Zwiększenie dotacji „Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drogach
powiatowych”, 50 000,00 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O –
ul. Powstańców Śląskich oraz 106969 – ul. Ogrodowa do skrzyżowania ulic: Krakowskiej i
Warszawskiej w Otmuchowie”, w związku z nie przyznaniem dotacji.-550 000,00 zł.
Dział 600 – Zwiększenie wydatku majątkowego „Remonty i modernizacje dróg gminnych”,80
000,00 zł.
Dział 600 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych relacji Jodłów-Nadziejów”, 300 000,00 zł.
Dział 700 – Zwiększenie wydatku majątkowego „Wykup nieruchomości”, - 100 000,00 zł.
Dział 700 – Zwiększenie wydatku majątkowego „Budowa i przebudowa linii energetycznych na
terenach budowlanych ul. Łokietka i ul. Kościuszki”, 25 000,00 zł.
Dział 750 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Opracowanie analizy wykonalności do
projektu – Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”,
25 000,00 zł przeniesienie projektu zgodnie z uchwałą na lata 2014 – 11 329,42 zł, 2015 –
22 310,59 zł, 2016 – 123 408,83 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku majątkowego „Budowa nowych punktów świetlnych na
terenie Gminy”, 150 000,00 zł.
Dział 900 – Zwiększenie wydatku bieżącego na zakup usług pozostałych 270 000,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie dotacji „Dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej”,-270 000,00 zł.
Dział 921 – Zwiększenie wydatku majątkowego „Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT
Zamek sp.z o.o.” , - 200 000,00 zł.
Zmiany w planie dotacji
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Dział 600 poz. 2 – Zwiększenie dotacji „Partycypacja w kosztach remontu chodników przy
drogach powiatowych”, 50 000,00 zł.
Dział 900 – Zmniejszenie dotacji „ Dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej”, 270 000,00 zł w związku z przeniesieniem kwoty do wydatków bieżących 90090095-§ 4300.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków obowiązują przez rok do dnia 31.03.2013 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 18.01.2013 r.
obowiązujących od dnia 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. Zgodnie z. ustawą przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie
przedstawia Burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Data złożenia przedmiotowego wniosku
jest 72 dniem przed planowanym dniem wejścia taryf wejścia w życie. Następnie rada gminy
podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf , w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o którym
mowa wyżej, tj. do 4 marca 2013 r. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości
dostaw wody, odpowiadającej jakością aktualnie obowiązującym przepisom oraz do
niezawodnego odprowadzania ścieków, przy uwzględnieniu interesów odbiorców oraz wymagań
ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów. Z analizy przedłożonego przez
Przedsiębiorstwo wniosku wynika, że cena dostarczanej wody oraz cena odprowadzanych
ścieków, uwzględniająca koszty eksploatacyjne, koszty budowy i rozbudowy urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzania ścieków wzrosła, co przedstawiono i uzasadniono we wniosku.
Jesteśmy jedną z gmin, która utrzymała dopłaty, stawki nie są wygórowane.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Otmuchów.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
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Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
dopłaty do ceny wody i do ceny odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych będą
obowiązywały od 1 kwietnia 2013 r. Do ceny wody dla gospodarstw domowych proponuje się
dopłatę w wysokości 0,38 zł brutto za każdy 1m 3 wody a do ceny odprowadzania ścieków z
gospodarstw domowych proponuje się dopłatę w wysokości 0,84 zł za każdy 1m3
odprowadzanych ścieków.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dopłaty
do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono 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.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Biorąc pod uwagę warunki ogłoszenia konkursowego (kwalifikowalność kosztów od momentu
podpisania umowy dofinansowania projektu i prawdopodobny termin podpisania umów na
przełomie roku 2013/2014) rzeczowa i finansowa realizacja projektu rozpocznie się w roku 2014
i potrwa do kwietnia 2016 r. W związku z powyższym rok 2013 będzie okresem bezkosztowym
a zatem konieczna staje się zmiana wcześniej podjętej uchwały w tej sprawie celem
dostosowania zabezpieczenia finansowania projektu w części dotyczącej wysokości kwot w
poszczególnych latach do budżetu projektu, co uzasadnia konieczność przyjęcie przedłożonego
projektu uchwały.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały 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.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku
Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i od blisko 22
lat działa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.
Związek wspiera główne nurty działalności samorządów gmin: oświaty, pomocy społecznej i
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gospodarki komunalnej. Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków poprzez działalność
Zgromadzenia, Zarządu i Biura oraz Zespołów: ds. Oświaty, ds. Pomocy Społecznej, ds.
Gospodarki Komunalnej i zespołów doraźnych. Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzesza
obecnie 33 gminy zamieszkane przez 52% mieszkańców Opolszczyzny. W dniu 8 listopada 2012
r. Rada Gminy Kamiennik podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy do Związku Gmin Śląska
Opolskiego i przyjęcia jego statutu. W dniu 27 grudnia 2012 r. analogiczną uchwałę podjęła
Rada Gminy Dąbrowa. Po otrzymaniu wymienionych uchwał Zarząd Związku zainicjował w
styczniu 2013 r. procedurę przyjęcia czwartej zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
przez Rady Miejskie i Rady Gmin w gminach członkowskich - wymaganą prawem bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady gminy. Do Związku przystępują kolejne gminy. W
styczniu 2013 r. do Biura Związku wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie
przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. W drugiej połowie stycznia 2013 r.
pisemnie zamiar przystąpienia do Związku zgłosiła Gmina Nysa, a na początku lutego 2013 r.
Gmina Łubniany i Gmina Zdzieszowice. W tych sprawach i w sprawie uchwały Rady Miejskiej
w Otmuchowie zostanie zainicjowana procedura przyjęcia piątej zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego. W sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego
gmin Związek gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje dla samorządów gminnych,
prowadzi dla gmin działalność doradczą i szkoleniową, organizuje wymianę doświadczeń
pomiędzy gminami oraz występuje do władz państwowych i samorządowych.
Od początku VI kadencji w latach 2011-2012 Związek przeprowadził m.in.:
1) dwa cykle szkoleń dla Rad Gmin w 2011 r. i w 2012 r.,
2) dwie edycje Forum Przewodniczących Rad Gmin,
3) szkolenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów,
4) liczne szkolenia dla kierowników, głównych księgowych i pracowników Ośrodków Pomocy
Społecznej,
5) szkolenia dla skarbników gmin i sekretarzy gmin,
6) szkolenia dla naczelników wydziałów oświaty,
7) szkolenia dla naczelników wydziałów gospodarki komunalnej.
Od początku 2011 r. do dnia 8 lutego 2013 r. Związek przeprowadził 72 przedsięwzięcia
szkoleniowe z udziałem łącznie 1.720 osób. Od początku VI kadencji Związek prowadzi
intensywne prace na rzecz zmniejszenia wydatków gmin na utrzymanie oświetlenia ulicznego i
zaopatrzenie w energię elektryczną. W latach 2010-2011 Zespół Związku Gmin Śląska
Opolskiego przeprowadził skuteczne negocjacje z koncernem energetycznym na temat
warunków umowy na utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego. W 2012 r. ogólnopolski
sukces uzyskała Grupa zakupowa Związku Gmin Śląska Opolskiego w przetargu na zakup
energii elektrycznej dla 47 jednostek posiadających osobowość prawną, w tym 23 gmin oraz
gminnych spółek i instytucji kultury. W wyniku przetargu w stosunku do dotychczas
obowiązujących taryf zaoszczędzono 25,6 % środków (5.356.106,90 zł). Korzyści finansowe
uzyskane przez poszczególne gminy stanowiły wielokrotność składek członkowskich na rzecz
Związku. Na podstawie uzyskanych doświadczeń powstała nowa poszerzona Grupa zakupowa
Związku Gmin Śląska Opolskiego, która dla przetargu w 2013 r. zrzesza około 70 jednostek
posiadających osobowość prawną, w tym 36 gmin z Miastem Opole, Miastem Kędzierzyn-Koźle
i Gminą Nysa (zarówno gminy członkowskie, jak i gminy przystępujące do Związku).
W latach 2011-2012 Związek kontynuował aktywność w zakresie opiniowania i formułowania
projektów ustaw (na przełomie lat 2009/2010 uzyskano efekty uchwalonej pod koniec 2009 r.
nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela według projektu przygotowanego przez Związek i w
wyniku ogólnopolskiej kampanii Związku). W 2011 r. Związek przygotował projekty
nowelizacji: ustawy o systemie oświaty, ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które uzyskały wyrazy poparcia od gmin z różnych
regionów Polski oraz interpelacje zgłoszone przez posłów na Sejm RP. W 2012 r. Zarząd
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Związku wystosował listy na temat konieczności nowelizacji - rozporządzenia MEN w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, które uzyskały poparcie od gmin z większości regionów Polski i interpelacje
poselskie. Najnowsza ogólnopolska kampania Związku skierowana jest do blisko 2500 gmin i
dotyczy Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. W Apelu zwrócono się o podjęcie nadzwyczajnej inicjatywy
legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z
nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
wobec zagrożeń dla finansów gmin w Polsce. Od 8 lutego 2013 r. napływają pisemne poparcia z
gmin z różnych regionów Polski.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego
Statutu.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. funduszu sołeckiego Rada Miejska w
Otmuchowie powinna w terminie do dnia 31 marca 2013 r. zdecydować o wyodrębnieniu w
budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki . Koniecznym jest podjęcie
uchwały, w której Rada Miejska w Otmuchowie wyrazi zgodę na utworzenie takiego funduszu
lub odmówi wyrażenia zgody.
Radny Pan Henryk Mamala – miała być przedstawiona szczegółowa informacja z wykonania
zadań w każdej wsi.
Burmistrz – będzie omówiona przy rozpatrywania wykonania budżetu za 2012 r.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
9) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem
nowelizacji jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim
poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz doprecyzowanie
regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Rada Miejska corocznie do
31 marca , ustala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
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zwierząt. Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Otmuchów, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminie. Projekt Programu był konsultowany z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizacją społeczną, której statutowym celem jest
ochrona zwierząt, dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze
gminy.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
10) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
11) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
najmu lokali użytkowych.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
12) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Głosowanie nad projektem uchwały w poszczególnych Komisjach przedstawia się
następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
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Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad. 2
Rozpatrzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Otmuchów - Dyrektor ZOS mgr Wiesław Mazek udzielił szczegółowych wyjaśnień w
zakresie przedstawionego sprawozdania.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Głosowanie w poszczególnych Komisjach przedstawia się następująco:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – 6 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się;
Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Na tym zakończono protokół.
1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej
Sylwester Łucki

______________________

2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej
mgr Teresa Skiba
______________________
3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi
Aleksander Pacławski
4) Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Zaczyk

______________________

______________________
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