Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28 stycznia 2013 r.
Nr 1/2013 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej;
Nr 1/2013 Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony
Środowiska i Opieki Społecznej;
Nr 1/2013 Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi.
W dniu 28 stycznia 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 5 członków, 1 członek nieobecny - Pan
Szymon Bryjka.
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian
Salecki.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013 rok;
3) zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie;
4) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013
rok;
7) udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i
Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”;
8) powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego;
9) o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Otmuchów.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2012.
Ad. 1
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
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Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści :
- Zmiana w planie wydatków majątkowych poprzez dodanie zadań inwestycyjnych
1. Budowa świetlic wiejskich - 60 000,00 zł.
2. Zakup patelni elektrycznej - 8 000,00 zł.
3. Zakup wyposażenia świetlic wiejskich - 5 000,00 zł.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej o treści jak przedłożono radnym.
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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013
rok.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
Dział 010 – Zmniejszenie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji JodłówNadziejów”, przeniesienie do działu Transport i łączność – 1 100 000,00 zł.
Dział 010 – Zwiększenie „Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej”,
przeniesienie z rozdziału 01019 – 200 000,00 zł.
Dział 801 – Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w przedszkolach – 8 000,00 zł w związku z
zakupem „Patelni elektrycznej”, do Przedszkola nr 2 (zakup inwestycyjny).
Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na zakup materiałów i wyposażenia – 65 000,00 zł w związku
z inwestycjami Budowa świetlic wiejskich 60 000,00 oraz zakup Wyposażenia świetlic wiejskich
5 000,00 zł.
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 wstrzymał się;
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i
obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.
o. w Otmuchowie.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie winna być zmieniona w sposób następujący:
1. W podstawie prawnej przy powołaniu się na art 18 ust. 2 pkt 9 należy skreślić lit. „f” i wpisać
w to miejsce lit. „g”, oraz dodać zapis o treści: „ oraz § 4 Uchwały Nr XXXV/270/2009 Rady
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Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i
zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Otmuchowa”.
2. Należy skreślić dotychczasową treść § 1 i nadać mu brzmienie: „Opiniuje się pozytywnie
celowość zamiaru Burmistrza Otmuchowa zbycia 750 (siedemset pięćdziesiąt) udziałów spółki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie o wartości nominalnej
700,00 zł (siedemset złotych) każdy udział na rzecz wymienionej wyżej Spółki w celu ich
umorzenia”.
Konieczność zmiany wyżej wymienionej uchwały wynika z tego, że przy jej podejmowaniu nie
uwzględniono ustaleń Uchwały Nr XXXV/270/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza Otmuchowa. Dlatego też zmienianą uchwałą wyrażono zgodę na obniżenie kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie, a
wspomniana wyżej uchwała ograniczyła kompetencje Rady do opiniowania zamiaru takiej
czynności. Także zmiana w podstawie prawnej zmienianej uchwały wynika z konieczności
uwzględnienia w niej zapisów Uchwały Nr XXXV/270/2009.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie.
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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Otmuchów, uwzględniając opis wyposażenia
technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Uwzględniając powyższe zmiany przepisów
koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Otmuchowie stosownej uchwały w
przedmiotowej sprawie.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
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5) 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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie 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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu do
propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej
wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”..
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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
8) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania
własnego Gminy Otmuchów w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego
porozumienia międzygminnego.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
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Uchwała wraz z porozumieniem w zakresie przekazania zadania własnego gminy Otmuchów
gminie Nysa jest niezbędna, ponieważ wiąże się to z kosztami, które będzie musiała ponieść
gmina nie zawierająca porozumienia z gminą Nysa. Gmina Otmuchów objęta jest regionem
południowo-zachodnim, gdzie ustanowiono Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa,
położone w Domaszowicach. W przypadku Gmin, które nie zawrą porozumienia zostanie
ustalona wyższa stawka opłaty za przyjmowanie odpadów (zgodnie z wyjaśnieniami z NFOŚ).
Kwota ta będzie wyższa od aktualnej o koszty amortyzacji instalacji rozbudowywanych w
ramach II etapu. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującym prawem dotacja na rozbudowę
RCGO (II etap), w przypadku Gmin które zawarły porozumienie, będzie stanowiła pomoc
publiczną, a kwota ta nie będzie obciążona amortyzacją. Natomiast w przypadku Gmin, które nie
zawrą porozumienia kwota ta nie będzie stanowiła pomocy publicznej i będzie obciążona
amortyzacją.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie
utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w
tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego.
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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

9) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów.
Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie
nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadzone zostały nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi stąd konieczność uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Otmuchów. Regulamin przyjęła Rada Miejska w Otmuchowie uchwalą Nr
XXXVI/177/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Otmuchów. Obecnie po wstępnym sprawdzeniu przez organy nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu istnieje konieczność wprowadzenia do regulaminu
poszczególnych zmian. Wobec powyższego przygotowano uchwałę zmieniająca w/w regulamin.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie o
zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 - 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
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Ad. 7
Rozpatrzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Otmuchowie w roku 2012.
W wyniku głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w roku 2012.
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 - 5 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

______________________

______________________

str. 6

