OR.0002.5.2017.J.W.
Protokół Nr XXVI/2017
z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 21 czerwca 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 21 czerwca 2017 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:00. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXVI sesji Rady
Miejskiej w dniu 21 czerwca 2017 r. VII kadencji 2014 - 2018”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady -15 radnych, w obradach udział bierze 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecny radny Pan Sylwester Łucki (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna, Pani Dorota Brząkała 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
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał 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. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:
1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 150/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2016 rok;
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia gminy;
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2016 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
5) odczytanie Uchwały Nr 242/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016
rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach do kategorii dróg gminnych;
3) zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
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4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
5) zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
6) zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
8) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
9) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2017 rok;
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następującej treści:
„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 21 czerwca 2017 roku, o następującej treści:
- w punkcie 8
- w podpunkcie 11 ująć projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Moja przyszłość w moich rękach nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-00001/16;
- w podpunkcie 12 ująć projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października
1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
W załączeniu przekazuję projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętym wnioskiem i stwierdził, że uzyskał on
bezwzględną większość ustawowego składu Rady. Głosowanie: głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór sekretarza obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:

1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 150/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2016 rok;
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy;
4) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2016 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
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5) odczytanie Uchwały Nr 242/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016
rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach do kategorii dróg gminnych;
3) zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
5) zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
6) zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
8) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
11) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 pn. Moja przyszłość w moich rękach nr wniosku RPOP.09.01.01-16-00001/16;
12) zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.

9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił 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
Miejskiej, 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się,
Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad 6.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie
międzysesyjnym i oddał głos Burmistrzowi.
Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz: podpisaliśmy umowy na oczyszczalnie ścieków i dofinansowanie dla Koła Gospodyń Wiejskich
na Lato Kwiatów. Ogłoszony został przetarg na drogi gminne na Wierzbno-Zwierzyniec i WierzbnoBroniszowice. Wyłoniony jest wykonawca, umowa będzie podpisana. Czekamy na opinię z POiŚ na
kanalizacje w Otmuchowie. Podpisaliśmy umowę i przetarg został ogłoszony na żłobek w Kałkowie.
To tylko trzy miesiące i rozliczenie do końca bieżącego roku. Wyłoniony jest już wykonawca na Dom
Pomocy Społecznej w Sarnowicach. Mam nadzieję, że do końca tego roku budynek będzie w stanie
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surowym zamkniętym. Będą przetargi na elektrykę, na tynki, będzie wniosek, kontynuacja, na
kontenerowiec w Krakówkowicach. Kolejna sprawa, to termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Otmuchowie, rewitalizacja miasta – projekt wspólny ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Otmuchowie.
Czwartego lub piątego lipca zaprosiłem 12 gmin Klastra w sprawie fotowoltaiki, chodzi o inwestycje
proekologiczne. Będą to gminy ościenne.
Wnioski i zapytania złożone w okresie międzysesyjnym:
1) Radna Anna Ludwa – złożyła wniosek 2 czerwca 2017 r. dotyczący:
1.
oznakowania drogi od boiska do drogi krajowej, z uwzględnieniem ograniczenia prędkości
w Wójcicach;
2.
przeanalizowania możliwości utworzenia funduszu dzielnicowego lub obywatelskiego w ramach
funduszu sołeckiego dla miejscowości, które wejdą w granice administracyjne Otmuchowa.
Wystosowano odpowiedź do radnej RP.7211.54.2017 z 12.06.2017 r.
1.
oznakowanie zostało zamówione;
2.
obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXII/224/2017 z 28.02.2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego. W przypadku otrzymania oficjalnego pisma wyrażającego zgodę na przyłączenie wsi –
miejscowości te będą mogły składać wnioski i projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
2) Radny Tadeusz Napora – złożył zapytania 31 maja 2017 r.:
1. czy zakończono wycinkę drzew na terenie Osiedla Lata Kwiatów od strony lasu;
2. kiedy mieszkańcy Osiedla Lata Kwiatów doczekają się dróg osiedlowych;
Wystosowano odpowiedzi do radnego: MK.6131.9.2017 oraz RP.7211.55.2017
1. przesłano pismo do Gospodarki Komunalnej w Otmuchowie z prośbą o uporządkowanie terenu Osiedla;
2. poinformowano radnego, iż zadanie remontu dróg na osiedlu Lata Kwiatów przewidziane jest do
realizacji w latach 2018/2019 w miarę dostępności środków w budżecie gminy.
3) Radny Tadeusz Napora – złożył wniosek 31 maja 2017 r. dotyczący oznakowania słupów
oświetleniowych na ulicy Jagiełły w Otmuchowie.
Wystosowano pismo do radnego RP.7021.16.2017, informujące, że w najbliższym czasie słupy zostaną
pomalowane.
4) Radny Łukasz Zięba złożył ustny wniosek na sesji dotyczący zabezpieczenia odpadającej części tynku
starego mostu w Starowicach.
W rozmowie telefonicznej z pracownikiem biura Rady Miejskiej, radny poinformował, że prace przy moście
wykonano zaraz po sesji, w pierwszych dniach czerwca, dlatego też nie widzi sensu składania pisemnego
wniosku i nie oczekuje pisemnej odpowiedzi.
Burmistrz poinformował, że cztery uchwały, które zostały podjęte na sesji w dniu 31 maja 2017 r. to jest:
1) Uchwała Nr XXV/252/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
2) Uchwała Nr XXV/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
3) Uchwała Nr XXV/254/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
4) Uchwała Nr XXV/255/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- są w trakcie realizacji.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali:
- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Otmuchów;
- Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów za 2016 rok;
- Uchwałę Nr 150/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 r.;
- Uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie
wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
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Otmuchowa za 2016 r.;
- Uchwałę Nr 242/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2016 rok.
1) Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
Wyszczególnienie majątku trwałego wg stanu na 31.12.2016 r. w złotych:
1. grunty - 8 430 335,13
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 39 908 923,70
3. urządzenia techniczne i maszyny - 562 952,86
4. środki transportu - 186 705,87
5. inne środki trwałe - 92 677,94
6. inwestycje rozpoczęte – 7 724 565,38
Ogółem: 56 906 160,88
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Otmuchów wynosi 8 430 335,13 zł. Powierzchnia gruntów
komunalnych wynosi 709 1564 ha. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie powierzchni
gruntów o 1,5890 ha. Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowią grunty:
1. w wieczystym użytkowaniu – 18,434 ha;
2. w dzierżawie – 51,5247 ha;
3. pod grogami – 332,3202 ha;
4. zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) – 66,7176 ha;
5. pozostałe (parki, remizy, boiska itp.) – 232,3412 ha;
6. trwały zarząd – 16,8187 ha.
Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają drogi gminne o łącznej długości 585,00 km i
powierzchni 332,3202 ha oraz place o powierzchni 0,39 ha i obiekty inżynieryjne wbudowane w ciągi dróg
tj. mosty i przepusty o łącznej liczbie 84.
Wartość udziałów Gminy Otmuchów w spółkach prawa handlowego wynosi 1 732 550,00 zł, co stanowi
2,96 % wartości majątku komunalnego z czego:
1. Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Sp. z o.o. w Otmuchowie – Gmina Otmuchów
objęła100% udziałów o wartości 561 000,00 zł;
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie – Gmina Otmuchów objęła
100% udziałów o wartości 1 169 000,00 zł;
3. Otmuchów PS Energetyka odnawialna sp. z o.o. w Otmuchowie – Gmina Otmuchów objęła 51 %
udziałów o wartości 2 550,00 zł. Współudziałowcem jest firma Polski Solar Holding sp. z o.o. która
posiada 49% udziałów o łącznej wartości 2 450,00 zł.
Wartość netto majątku:
- rzeczowy majątek trwały 56 906 160,88 zł – 97,05%;
- finansowy majątek trwały 1 732 550,00 zł – 2,95%.
Majątek ogółem: 58 638 710,88 – 100%.
Łączna kwota wierzytelności stanowi kwotę 370 158,76 zł.
Dzierżawa gruntu od osób fizycznych na przystanki autobusowe, grunt pod świetlicą w Piotrowicach
Nyskich, grunt pod przystankiem autobusowym w Jasienicy Górnej oraz grunt pod obiektami budowlanymi
„witacze” grunt pod przepompownią i zaplecze budowlane, o łącznej powierzchni 0,3718 ha. Wartość
ogółem majątku trwałego w stosunku do poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego jest
wyższa o 543 968,09 zł. Wartość finansowego majątku trwałego wzrosła o 2 550,00 zł do poprzednio
złożonej informacji. W stosunku do ubiegłego nastąpiło zmniejszenie 1,5890 ha powierzchni gruntów.
Budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XI/94/2015 r. Rady
Miejskiej. Ustalono budżet w wysokości:
- dochody 42 622,986,00 – w tym: dochody bieżące 38 994 986,00 zł; dochody majątkowe 3 628 000,00;
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
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ustawami 3 502 403,00; dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
210 000,00.
- przychody w tym: wolne środki
- wydatki 41 480 986,00 w tym: wydatki bieżące 35 522 993,80; wydatki majątkowe 5 957 992,20;
- rozchody 1 142 000,00 w tym: spłata rat i pożyczek 1 142 000,00.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. po dokonanych zmianach budżet Gminy Otmuchów przedstawiał się
następująco:
- dochody 48 590 075,24 w tym: dochody bieżące 47 065 817,14; dochody majątkowe 1 524 258,10;
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami 11 336 428,14; dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
210 000,00;
- przychody 1 057 999,06 w tym: wolne środki 1 057 999,06.
- wydatki 48 506 074,30 w tym: wydatki bieżące 44 859 738,00; wydatki majątkowe 3 646 336,30;
- rozchody 1 142 000,00 w tym: spłata rat i pożyczek 1 142 000,00.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie dochodów wynosi – 47 103 370,03 zł co stanowi
96,94 planu rocznego.
Znacząca pozycję w dochodach stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
6 330 021,00 zł, dochody z tytułu podatku od nieruchomości 4 471 046,62 zł oraz podatek rolny
2 188 872,58 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej: ogółem 1 300 029,60 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości 899 410,00 zł
- podatek od środków transportowych 400 619,60 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień/bez ulg i zwolnień ustawowych ogółem 20 411,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 20 411,00 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
- umorzenie zaległości podatkowych 10 145,87 zł w tym: podatek rolny (9 osób fizycznych) 6 559,00 zł;
podatek leśny 1,50 zł; podatek od nieruchomości (6 osób fizycznych) 3 585,37 zł
- umorzenie odsetek 489,80 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminów zapłaty 2 883,17 zł.
Dochody za 2016 r.:
- rolnictwo i łowiectwo – plan 1 110 356,16, wykonanie 984 220,48 – wykonanie planu rocznego 88,64%
- leśnictwo – plan 13 100,00, wykonanie 12 713,06 – wykonanie planu rocznego 97,05%
- transport i łączność -plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 144,00 zł – wykonanie planu 57,20% planu rocznego
- gospodarka mieszkaniowa.
Burmistrz podziękował całej Radzie, Przewodniczącemu, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącemu tej
Komisji za współpracę i pomoc w realizacji wszystkich przedsięwzięć ubiegłego roku, oceniając tą pracę
bardzo wysoko.
2) Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania następnie odczytał
Uchwałę Nr 150/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
3) Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie do
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy:
a) Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
b) Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
c) Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia gminy.
4) Przewodniczący odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok;
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5) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 242/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium za 2016 rok;
6) Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za wkład włożony w realizację zadań, za wspólną pracę na
rzecz rozwoju regionu. Podziękował również Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącemu za solidną
i rzetelną pracę nad kontrolą jednostek. Podziękowano brawami.
7) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok i poprosił o przedstawienie
opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych. Przeprowadzono jawne
głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XXVI/256/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok i poprosił o przedstawienie
opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały.
Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych. Przeprowadzono jawne
głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XXVI/257/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Radni oraz goście podziękowali Burmistrzowi Otmuchowa brawami na stojąco.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXVI/258/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach do kategorii dróg gminnych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie następnie odczytał
jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
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i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 2/2 w Sarnowicach
do kategorii dróg gminnych.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXVI/259/2017 stanowi załącznik do protokołu.
3) zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaliczenia działek
nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych, następnie odczytał jego treść i poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaliczenia działek nr 160/1, 161 w Otmuchowie do kategorii dróg
gminnych.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/260/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali
użytkowych.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/261/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/262/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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6) zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/263/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie 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 pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Nr XXVI/264/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
zadanie inwestycyjne, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/165/2017 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2017 rok, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
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i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/266/2017 stanowi załącznik do protokołu.
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/267/2017 stanowi załącznik do protokołu.
11) przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 pn. Moja przyszłość w moich rękach nr wniosku RPOP.09.01.01-16-00001/16;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Moja przyszłość w moich rękach nr wniosku RPOP.09.01.01-1600001/16.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVI/268/2017 stanowi załącznik do protokołu.
12) zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisja Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisja Rolnictwa
i Problemów Wsi – przedstawiły pozytywne opinie 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 XIV/128/99 z dnia
29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa
w Otmuchowie.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
Uchwała Nr XXVI/269/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad 9.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący odczytał pismo Burmistrza Otmuchowa skierowane do bryg. Arkadiusza Kuśmierskiego
Komendanta Powiatowego PSP w Nysie, w sprawie samochodu gaśniczego „Staroman”, który został
przewidziany do przekazania przez PSP w Nysie do OSP.
Burmistrz: czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Z decyzją się nie zgadzamy. Mamy wątpliwości jak zostały
rozdysponowane środki na poszczególne OSP.
Radny Warchał: zapytanie odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie wszyscy są podłączeni,
dlaczego?
Burmistrz: bo zrezygnowali, sprzedali nieruchomości, jest nowy właściciel. To są 3 lub 4 gospodarstwa. Jeśli
są chętni, to dobrze, ale nic na siłę. Oczyszczalnie funkcjonują, była kontrola w ramach gwarancji. Tylko
w jednym przypadku były zastrzeżenia do sposobu użytkowania.
Radny Warchał: co Ci ludzie mają teraz zrobić? Nie można ich dołączyć w ramach oczyszczalni na
Lubiatów?
Burmistrz: nie, ponieważ niewykorzystane środki muszą być zwrócone. Nie można inaczej. Jeśli będą
oszczędności w sprawie przeliczników, a może być taka sytuacja, to wtedy może być możliwe dodatkowe
podłączenie.
Radny Napora: na ostatniej sesji złożyłem wniosek i 2 pytania. Otrzymałem odpowiedź i chciałbym się
zatrzymać tu. Okręg nr 2 ma oświetlenie i drogi. Czwarta kadencja trwa, a ja dostaję odpowiedź, że droga
jest, a tej drogi nie ma. Lakoniczna odpowiedź, ale tego oczekiwałem – czy będzie, czy nie. Kosztem ulicy
Warszawskiej odwrócono – przekręcono 2 lampy. Tam jest 61 działek, z czego nie wszystkie są sprzedane.
Mam też kolejny wniosek, dotyczący zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. ks. mjra Stefana
Ufryjewicza z ul. Ogrodową.
Burmistrz: nie ma problemu, trzeba tylko się zastanowić, gdzie go umieścić lub postawić znak STOP.
Zrobiło mi się przykro z powodu jak Pan twierdzi lakonicznej odpowiedzi, ponieważ na rok 2017-18
dokumentujemy wniosek. Nie wiem, kiedy będzie rozstrzygnięty. Pamiętamy o tym, ale dokładnie nie
wiadomo, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie, dlatego nie możemy podać konkretnej daty. Będzie to zapisane
w budżecie na 2018 rok, jednak nie ode mnie w 100% będzie to zależało. Tak było np. z kanalizacją. Miało
być w marcu, jest w czerwcu, czyli zaczniemy we wrześniu. To samo drogi Wierzbno-Zwierzyniec itd.
Radny Piórecki: na jakich zasadach zatrudniane są panie w toaletach publicznych, bo twierdzą, że wykładają
swoje pieniądze na środki czystości.
Burmistrz: te panie są zatrudnione w ramach robót publicznych. Pobierają nieprawnie opłaty, a tak nie
wolno. Byłem tam, pozrywałem kartki z cenami. Na Lato Kwiatów pobierają opłaty, ale powiedziałem,
że mają za to kupić papier toaletowy i środki czystości. Te panie otrzymują normalnie wynagrodzenie, jak
każdy pracujący.
Radny Zięba: Panie Burmistrzu, chodzi plotka, że w Maciejowicach, w naszym nowo budowanym domu
będą uchodźcy. Czy to prawda?
Burmistrz: nie słuchać plotek. Wystąpiliśmy z inicjatywą, że przyjmiemy uczniów do szkoły średniej
z Ukrainy. Zareagowaliśmy na pismo Pani Beaty Szydło, że Gmina Otmuchów może przyjąć rodzinę Polską
z obszarów objętych działaniami wojennymi z terenu Ukrainy. Każda z gmin miała się wypowiedzieć na ten
temat. Rząd daje na to pieniądze.
Radny Zięba: bardzo wysoko oceniam pracę Pana Burmistrza z Radą, ale chciałbym zapytać, czy nie można
wcześniej przygotowywać projektów uchwał, chodzi np. o ZOS.
Burmistrz: rzeczywiście w tym wypadku tak.
Radny Zięba: Czy można np. otrzymywać projekty drogą elektroniczną?
Burmistrz: można, ale i tak musicie Pastwo otrzymać projekty w wersji papierowej.
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Ad 10.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 21 czerwca 2017 r. VII kadencji 2014
- 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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