Nr OR.0002.2.2014.K.Ż.
Protokół Nr XXXVII/2014
z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 26 marca 2014 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 26 marca
2014 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,00. 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
XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 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 13 radnych, 2 radnych nieobecnych – Pan Henryk Mamala, Pan Mieczysław Peklicz 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 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała
radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) uchylenie uchwały Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.;
3) zmiany uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie;
4) zmiany w uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
zadania inwestycyjne;
5) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
6) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.;
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7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość.
7. Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z działalności w 2013 r.
8. Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2013 r.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
10.Zapytania i wolne wnioski.
11.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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenie uchwały Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12
lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr
XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. 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 uchylenie
uchwały Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. 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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenie uchwały Nr
XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego - uchwała Nr XXXVII/284/2014 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie uchylenie uchwały Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12
lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Ad.6.2
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr
XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów 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 zmiany w uchwale Nr
XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r., przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale Nr
XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r. - uchwała Nr XXXVII/285/2014 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.
Ad.6.3
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października
2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie – autopoprawka stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie - uchwała Nr XXXVII/286/2014
stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października
2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Ad.6.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października
2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale
Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne – autopoprawka stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr
XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
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 w uchwale Nr
XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale Nr
XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne - uchwała Nr XXXVII/287/2014
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany w uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października
2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Ad. 6.5
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.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXVII/288/2014 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.6.6
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.
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 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok - uchwała Nr XXXVII/289/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Ad.6.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXVII/290/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość..
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie Zarządu Związku Gmin
Śląska Opolskiego z działalności w 2013 r.
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Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin
Śląska Opolskiego z działalności w 2013 r., poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego z działalności w 2013 r., przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła Sprawozdanie Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego z działalności w 2013 r..
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie Zarządu Związku Gmin
Śląska Opolskiego z działalności w 2013 r.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2013 roku.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2013 roku, poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie dot. działalności Komisariatu
Policji w Otmuchowie w 2013 roku, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji
w Otmuchowie w 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie dot. działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2013 roku.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego, poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji
- Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i
Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do
powyższego sprawozdania.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Ad. 10
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Teresa Skiba
- przy wejściu do budynku Urzędu zamontować poręcze;
- na jezdniach, gdzie występuje różnica poziomów odpowiednio oznaczyć.
- obok sklepu Pani Majkowej są duże dziury w jezdni;
- zwracam uwagę na oznakowanie w stronę jeziora na ulicy Powstańców Śląskich,
nie ma żadnej tabliczki;
- czy w planach jest wydanie informacji gdzie można coś zjeść, co zwiedzić itp.
Burmistrz poinformował, że do budynku Urzędu można wejść bezkolizyjnie od
strony zamku. Zamontujemy barierkę przy wejściu głównym. Na jezdniach, gdzie występuje
różnica poziomów odpowiednio oznaczymy. Zlikwidujemy dziury w jezdni. Od czerwca
powinna się ukazać informacja w języku czeskim i niemieckim.
Radna Pani Bożena Stąpor
- jak się ma sprawa Sandacza;
- RZGW przygotowuje do otwarcia przejścia – przejazdu rowerem wałem obok
elektrowni w określonych godzinach. Opracowano zasady korzystania z przejścia.
Burmistrz – było spotkanie z nowym kierownikiem, widać, że zna się na rzeczy, nie
stwarza problemów. Uzgodniliśmy godziny otwarcia przejścia na wale. Zatrudnimy
pracowników do dozoru przejścia. Wystąpimy o wyrażenie zgody na pokazywanie turystom
elektrowni. Będziemy przygotowywać taki pakiet z wycieczką . Na zamku uruchomimy
biuro podróży. Planujemy wspólnie z Czechami uruchomić od września wystawę lalek –
byłaby to wymiana z Czechami, wystawa byłaby na zamku. Nawiązano współpracę z biurem
„Karolinka” w Kłodzku na organizację zielonej szkoły na zamku. Turnusy 7 i 14 dniowe.
Uzgodniono, że bierzemy Sandacz ze wszystkim ale pod warunkiem, że będzie uregulowany
stan prawny. Jeżeli będzie wydzielony z czasy zbiornika Jeziora Otmuchowskiego.
Radny Pan Waldemar Wąsowicz
- nawiązuje do remontu koryta rzeki Nysa Kłodzka, doszły do mnie informacje, że na
wysokości byłej cukrowni ma być budowana wyspa i ma być most;
- można próbować przejąć most cukrowniczy i udostępnić w celach turystycznych.
Burmistrz – jeżeli przejmiemy most to spadnie na nas obowiązek jego utrzymania,
zabezpieczenia. Cały czas jest rozważane przejęcie mostu, byłaby super sprawa. Musimy
pamiętać, że są to duże pieniądze. Ale skończmy rozpoczęte inwestycje. Możemy spisać z
PKP notatkę, że będą jeszcze zabezpieczać most i po upływie np. 3 lat przejmiemy ten most
jeżeli pozwolą nam środki finansowe. Mamy remont mostu na kanale Ulgi i przebudowa
mostu w Kałkowie – koszt ponad 3 mln zł.
Radny Pan Wiesław Czapiga – ul. Sienkiewicza, Nyska wyrównać poziom jezdni.
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Burmistrz – będzie to robione. Nie będziemy budować ronda, bo zmniejszono środki
na schetynówki, m.in. nasz wniosek o dofinansowanie został wycofany. Były to wnioski
również na remonty dróg i zostały wycofane.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 11
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2014 r.
VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

8

