Nr OR.0002.1.2014.K.Ż.
Protokół Nr XXXVI/2014
z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 12 lutego 2014 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 12 lutego
2014 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.12,00. 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
XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2014 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 11 radnych, 4 radnych nieobecnych – Pan Wiesław Czapiga, Pani Teresa Pajestka, Pani
Bożena Stąpor, Pan Waldemar Wąsowicz - 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 radnego
Pana Mieczysława Peklicz, radny Pan Mieczysław Peklicz wyraził zgodę. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono.
Salę obrad opuścił radny Pan Henryk Mamala. Przewodniczący stwierdził, że przy
ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 10 radnych, 5 radnych
nieobecnych – Pan Wiesław Czapiga, Pani Teresa Pajestka, Pani Bożena Stąpor, Pan
Waldemar Wąsowicz, Pan Henryk Mamala.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pana Mieczysława
Peklicz na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała
radnego Pana Mieczysława Peklicz 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)
2)
3)
4)

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015;
6) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów;
7) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
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8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w
ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r.;
11) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2013r
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2013.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
szóstej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 12 lutego 2014 roku o następującej
treści:
w punkcie szóstym, w podpunkcie dwunastym wprowadzić projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
nieruchomości lokalowej. W załączeniu przekazał projekt uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 10 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Na salę obrad przybył radny Pan Henryk Mamala. Przewodniczący stwierdził, że przy
ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach udział bierze 11 radnych, 4 radnych
nieobecnych – Pan Wiesław Czapiga, Pani Teresa Pajestka, Pani Bożena Stąpor, Pan
Waldemar Wąsowicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 11 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 projektów uchwał w sprawach :
1)
2)
3)
4)

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok;
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015;
6) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów;
7) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w
ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r.;
11) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
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12) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży nieruchomości lokalowej.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2013r
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2013.
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.
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 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXVI/272/2014 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 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 2014 rok, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok - uchwała Nr XXXVI/273/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Ad.6.3
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 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Nyskiego - uchwała Nr XXXVI/274/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
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 zaciągnięcia kredytu
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego - uchwała Nr XXXVI/275/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ad.6.5
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2015.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015 - uchwała Nr
XXXVI/276/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015.
Ad.6.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe
sprawie przedłużenia czasu
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych 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 – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych 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 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów - uchwała Nr XXXVI/277/2014 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów.
Ad.6.7
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.
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Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dopłaty do
taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do taryfowych grup
odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków - uchwała Nr
XXXVI/278/2014 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.6.8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w
ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.
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 podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” - uchwała Nr XXXVI/279/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ad.6.9
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.

6

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 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych - uchwała Nr XXXVI/280/2014 stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Ad.6.10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2014 r.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r., przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r. - uchwała Nr
XXXVI/281/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 r.
Ad.6.11
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.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami - uchwała Nr XXXVI/282/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Ad.6.12
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży nieruchomości lokalowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości
lokalowej.
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
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości
lokalowej, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej uchwała Nr XXXVI/283/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
nieruchomości lokalowej.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2013 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 2013 rok.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2013 rok, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pożytku publicznego za 2013 rok - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2013 rok.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2013.
Przewodniczący odczytał Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie w roku 2013.
Przewodniczący otworzył dyskusję, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję w punkcie sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2013 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2013 roku, przeprowadzono jawne
głosowanie.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2013 roku - stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w 2013 roku.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący odczytał uchwałę nr 23/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Otmuchów.
Przewodniczący odczytał uchwałę nr 24/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Burmistrz przedstawił informację z prac w okresie między sesjami ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji zaplanowanych zadań remontowo – inwestycyjnych.
Burmistrz udzielił wyjaśnień w zakresie realizacji wywozu odpadów stałych, przetargu na
wywóz odpadów.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej szóstej sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lutego 2014 r.
VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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