Nr OR.0002.4.2014.K.Ż.
Protokół Nr XXXIX/2014
z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 17 czerwca 2014 r.
VI kadencji 2010 – 2014
Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 17 czerwca
2014 r. - rozpoczęły się o godz. 10,00 zakończyły się o godz.11,30. 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
XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 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 - Pani Dorota Brząkała, 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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r.
1) przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2013 rok,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2013 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 2013 rok,
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 rok,
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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 2013 rok,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2014 r. ;
3) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy;
5) udzielenia dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie;
6) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Otmuchów;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 17 czerwca 2014 roku o następującej
treści:
„Zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad trzydziestej
dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 17 czerwca 2014 roku o następującej
treści:
w punkcie ósmym w podpunkcie drugim wykreślić projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie Gminy Otmuchów na 2014 r. i w tym samym podpunkcie wprowadzić projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r. - w załączeniu przekazuję
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów – 13 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 z przyjętym wnioskiem,
przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów – 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła następujący
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 projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r.
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1) przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2013 rok,
2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2013 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 2013 rok,
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 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 2013 rok,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r. ;
3) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy;
5) udzielenia dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie;
6) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Otmuchów;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
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
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Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów - uchwała
Nr XXXIX/300/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Otmuchów.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2013 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 2013 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok.
Ad. 7. 1) Przedstawienie przez Burmistrza Otmuchowa sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o
stanie mienia za 2013 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 2013 rok w tym :
- wykonanie dochodów,
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- 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 2013 rok w tym:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Otmuchów,
- bilans gminnych jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat jednostki ,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Burmistrz poinformował, że budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 28 grudnia 2012
roku Uchwałą Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów uchwalono budżet w wysokości

Dochody:
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przychody:
w tym: wolne środki
Wydatki:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Rozchody:
w tym: spłata rat i pożyczek

42 164 441,00
36 163 361,00
6 001 080,00

3 856 960,00
225 000,00
7 920 619,00
1 801 207,00
49 225 060,00
36 075 260,00
13 149 800,00
860 000,00
860 000,00

Przyjęty budżet w ciągu 2013 roku był zmieniany przez Radę Miejską oraz
Zarządzeniami Burmistrza Otmuchowa.
Uchwalony budżet wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2013 roku
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przedstawiał się następująco:
Dochody:
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przychody:
w tym: wolne środki
Wydatki:
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Rozchody:
w tym: spłata rat i pożyczek

41 599 708,54
38 499 516,24
3 100 192,30

4 827 789,29
210 000,00
7 187 545,62
1 518 133,62
47 927 254,16
39 700 490,47
8 226 763,69
860 000,00
860 000,00

Burmistrz poinformował, że zmieniająca się sytuacja finansowa Gminy na przestrzeni
minionego roku wymuszała potrzebę dokonywania zmian w budżecie tak, by dostosować
budżet do zakładanych potrzeb i faktycznych możliwości jego wykonania.
Burmistrz na zakończenie podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej i
wszystkim Radnym za pomoc w realizacji budżetu w 2013 roku oraz Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta, Dyrektorom, Prezesom i pracownikom jednostek, Kierownikom i
pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy realizowali budżet gminy w 2013 roku.
Ad. 7. 2) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał uchwałę Nr 132/2014 z
dnia 25 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 rok – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 rok.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. 3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z
informacją o stanie mienia za 2013 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
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do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
wraz z informacją o stanie mienia za 2013 r.
- opinie stanowią załączniki do protokołu.
Ad. 7. 4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
temat wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 r. oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2013 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk odczytał Uchwałę nr 1/2014 Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wydania opinii
o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
za 2013 r. - Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy
Otmuchów przez Burmistrza Otmuchowa za rok 2013. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Otmuchowie wnosi do Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za rok 2013.
– uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. 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 192/2014 z
dnia 27 maja 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 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 2013 r.
- uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. 6) Dyskusja.
Radny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Piórecki – dziękuję Panu
Burmistrzowi w imieniu Komisji, swoim za wielki wkład w opracowanie bardzo
szczegółowych i realnych budżetów w poszczególnych latach m.in. rok 2013. Te plany i
zadania budżetowe są bardzo ważne dla funkcjonowania i życia mieszkańców w Gminie o
czym jako radni dobrze wiemy. Jestem dumny jako radny Gminy Otmuchów jak wiele
zmieniło się w ciągu tych 12 lat, w których jestem radnym, jak wypiękniała i wzbogaciła w
wiele ważnych obiektów nasza Gmina. Będę głosował za mądrze, szczegółowo i precyzyjnie
przygotowane uchwały przez Burmistrza i pracowników Urzędu, które spełniają oczekiwania
mieszkańców naszej Gminy. Pomagamy w lepszym, wygodniejszym, bezpiecznym
egzystowaniu. Dlatego dziękuję jeszcze raz Panu Burmistrzowi i jego pracownikom. Komisja
Rewizyjna bardzo szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie mienia za 2013 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 2013 r. W związku z tym wnoszę w imieniu Komisji
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Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2013 r.
Radny Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej Pan Sylwester Łucki – Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie
mienia za 2013 rok, odzwierciedlają one stan faktyczny finansów naszej Gminy. Wiele się
dzieje dobrego w naszej Gminie. Praca Pana Burmistrza nie ogranicza się do ośmiu godzin
dziennie. Pana Burmistrza widać popołudniami, wieczorami na terenie naszej gminy, gdzie
sprawdza realizację wykonywanych zadań remontowych i inwestycyjnych. Rozmawia w
terenie z mieszkańcami, wysłuchując ich uwagi, opinie co do potrzeb, które należy wykonać.
Jestem komendantem gminnym OSP i stwierdzam, że m.in. bezpieczeństwo w naszej Gminie
Panu Burmistrzowi jest bardzo ważne. OSP wyjeżdża do zdarzeń i równocześnie Pan
Burmistrz udziela natychmiastowej pomocy poszkodowanym w klęsce czy to pożar czy
podtopienia lub inne zdarzenia losowe. Nie ma dla Burmistrza znaczenia czy to dzień czy
noc, jak jest konieczność to natychmiast jest na miejscu. Trzeba jasno stwierdzić, że praca
wykonywana przez Pana Burmistrza jest wzorowa. Takie działania Pana Burmistrza są bardzo
pozytywnie postrzegane przez naszą społeczność. Również społeczność zauważa, że Panu
Burmistrzowi bardzo jest bliskie ich bezpieczeństwo. W ciągu ostatnich lat dzięki działaniom
Pana Burmistrza zakupiono 14 samochodów do jednostek OSP, zakupiono również inny
sprzęt i urządzenia na wyposażenia OSP. Mamy wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium i pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i o
wniosku. Ze sprawozdania wynika, że w wykonaniu dochodów i wydatków wszystko szło
zgodnie z planem. W mieście oraz w sołectwach realizowane są prace remontowoinwestycyjne. Burmistrz realizował budżet zgodnie z jego planem. Oceniam bardzo wysoko
wykonanie budżetu w roku 2013. Dziękuję Panu Burmistrzowi i Panu Skarbnikowi za
rzetelne wykonanie budżetu Gminy w roku 2013, również dziękuję pracownikom Urzędu
Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy. Jestem za udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi.

Ad. 7. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 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 2013 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 z późn. zm. ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w
Otmuchowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok, uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2013 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
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Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 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 2013 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 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w
Otmuchowie, uchwala co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok.
2) Sprawozdaniem finansowym Gminy Otmuchów za 2013 rok.
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu Burmistrza
Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok zawartą w Uchwale
Nr 132/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 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 2013 rok
zawartym w Uchwale Nr 1/2014 z dnia 14 maja 2014 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 2013 rok zawartą w Uchwale Nr 192/2014 z
dnia 27 maja 2014 r.
udziela się Burmistrzowi Otmuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2013 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, uchwałę podjęto
jednogłośnie – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” .
Uchwała XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za rok 2013.
Obrady opuścił radny Pan Aleksander Pacławski.
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Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 12 radnych, 3 radnych nieobecnych - Pani Dorota Brząkała, Pan Mieczysław
Peklicz, Pan Aleksander Pacławski - co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych
uchwał.
Ad. 8.1
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do 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 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Nr XXXIX/303/2014 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad.8.2
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.
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 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2014 rok - uchwała Nr XXXIX/304/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.
Ad.8.3
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.
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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 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
XXXIX/305/2014 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. 8.4
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Głuchołazy.
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 Gminy Głuchołazy, 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 Gminy Głuchołazy - uchwała Nr XXXIX/306/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy.
Ad. 8.5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie.
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 dotacji
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie, przeprowadzono jawne
głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wodnemu
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Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie - uchwała Nr XXXIX/307/2014 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie.
Ad. 8.6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Otmuchów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 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 opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów,
przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów uchwała Nr XXXIX/308/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Otmuchów.
Ad. 8.7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, 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 dzierżawy, której 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 dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - uchwała Nr
XXXIX/309/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
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Radny Pan Wiesław Czapiga – gospodarstwo naszego radnego w czasie mocnej ulewy
zalało, naniosło błota, uległo ono dużemu zniszczeniu. Może w jakiś sposób mu pomóc np.
umorzyć podatek.
Burmistrz – jak wpłynie wniosek od zainteresowanej strony to będziemy rozpatrywać.
Gdyby był określony stan klęski na naszym terenie to byłoby inaczej. Ulewa deszczu była w
Jarnołtowie i poczyniła bardzo duże szkody m.in. w gospodarstwie Pana radnego.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając następującą formułę o
treści: „ Zamykam obrady trzydziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca
2014 r. VI kadencji 2010 - 2014”.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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