OR.0002.7.2017.J.W.
Protokół Nr XXVIII/2017
z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 18 października 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 18 października 2017 r.
w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, o godz. 10:05. Zakończyły o godzinie 11:10. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXVIII sesji
Rady Miejskiej w dniu 18 października 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 15 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał (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 15 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 z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2017 r. oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) nadania nazw ulic;
3) nadania nazw ulic;
4) nadania nazw ulic;
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku
Gminy Otmuchów;
6) zmiany Uchwały 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;
7) zmiany Uchwały 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;
8) zmiany Uchwały Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
9) zmiany Uchwały Nr XXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne;
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Otmuchów na rok 2018;
11) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2018;
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12) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona
różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
13) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
14) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
15) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych,
oddziałowych ze zmywalnią i korytarzami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie z przeznaczeniem
na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie.
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.
Salę obrad opuściła radna Dorota Brzakała.
W obradach uczestniczy 14 radnych.
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: szanowni Państwo, gro zadań, które podjęliśmy ma napięte terminy. Te zadania to między innymi
kanalizacja, budowa Domu Pomocy Społecznej w Sarnowicach, dom komunalny w Maciejowicach,
oczyszczalnie ścieków i wiele innych. Dlatego konieczne były spotkania między innymi z spotkanie
w sprawie mostu kolejowego - cukrowniczego, w sprawie Delfinka, w sprawie przydomowych oczyszczalni
ścieków, również spotkanie opiekunów szkolnych PCK. To był też okres edukacji, pasowania na uczniów.
Miałem przyjemność być w szkołach, gdzie młodzież otrzymała tablety potrzebne do nauki. Na spotkaniu
z nauczycielami w dniu Ich święta podziękowałem za wkład w wychowanie dzieci i młodzieży podkreślając,
jak ważna jest ich rola jako pedagogów. Przygotowujemy się też do nowych zadań, mam na myśli most
kolejowy – tzw. cukrowniczy i Sandacz nad Jeziorem Otmuchowskim. Przejęliśmy teren PKP i podpisujemy
umowy na opracowanie kosztorysów. Trwają też przygotowania do budżetu na przyszły rok. Jest on
ambitny. Ponadto przygotowujemy się do wniosków o rewitalizację wspólnie z Powiatem Nyskim
i Spółdzielnia Mieszkaniową. Złożymy też wniosek na „schetynówki”. Opracowywana jest dokumentacja na
ochronę jeziora. Ponadto rewitalizacja obiektów sportowych. W opracowaniu są taryfy na wodę i ścieki,
a także pracujemy nad Centrum Usług Wspólnych. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji są w trakcje
realizacji.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi i zamknął ten punkt porządku obrad.
Na salę obrad weszła radna Dorota Brzakała.
W obradach uczestniczy 15 radnych.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za I półrocze 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
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Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 374/2017 z dnia 22 września 2017 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017 r. Poinformował, że Radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za I półrocze 2017 roku oraz materiały dodatkowe o które prosił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższej Informacji. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Następnie poddał pod
głosowanie Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2017 r.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2017 r.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
Przed przystąpieniem do procedowania, Skarbnik poprosił o głos i zakomunikował, że podstawy prawne
w projektach uchwał ulegają zmianie, z uwagi na tekst jednolity Ustawy o samorządzie gminnym, ogłoszony
po terminie, kiedy przygotowywane były projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej. Dlatego też projekty
uchwał winny mieć w podstawie prawnej zapis: „t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875”, a nie „t.j. Dz. U z 2016 r.
poz. 446).
Radni przyjęli do wiadomości zmianę zapisu w projektach uchwał.

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.
Przewodniczący 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 – 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 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XXVIII/276/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) nadania nazw ulic;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie następnie odczytał
jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 nadania nazw ulic.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXVIII/277/2017 stanowi załącznik do protokołu.
3) nadania nazw ulic;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

3

Radny Napora poprosił o głos: odnośnie tytułu, można to doprecyzować, żeby wiadomo było, której
miejscowości dotyczy.
Radca: dotyczy Otmuchowa, nie można podać „dzielnicy…”, ponieważ nie jest jeszcze dzielnicą.
Przewodniczący: w paragrafie 1 jest zapis o jaką miejscowość chodzi.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/278/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) nadania nazw ulic;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/279/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w 2017 roku Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie
planowanego deficytu budżetu w 2017 roku Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/280/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) zmiany Uchwały 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.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały XXIII/239/2017 Rady Miejskiej
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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 XXVIII/281/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) zmiany Uchwały 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.
Przewodniczący 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 – 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
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. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/282/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) zmiany Uchwały Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 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 sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. 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.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/264/2017 Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 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 XXVIII/283/2017 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany Uchwały Nr XXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca
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.
Przewodniczący 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 – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/265/2017
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. 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
15 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 XXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne.
Uchwała Nr XXVIII/284/2017 stanowi załącznik do protokołu.
10) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Otmuchów na rok 2018;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2018,
następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2018.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/285/2017 stanowi załącznik do protokołu.
11) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów
na rok 2018;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2018, następnie odczytał jego treść
i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Otmuchów na rok 2018.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/286/2017 stanowi załącznik do protokołu.
12) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – 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
przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej
na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona
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różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXVIII/287/2017 stanowi załącznik do protokołu.
13) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący 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 – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił si z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2017 r. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 r.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVIII/288/2017 stanowi załącznik do protokołu.
14) 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. Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 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 XXVIII/289/2017 stanowi załącznik do protokołu.
15) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na wykonanie remontu pomieszczeń
kuchennych, oddziałowych ze zmywalnią i korytarzami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji. Przewodniczący 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 – 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 tej sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Powiatu Nyskiego na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych, oddziałowych ze zmywalnią
i korytarzami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Paczkowie. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchennych,
oddziałowych ze zmywalnią i korytarzami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie z przeznaczeniem na
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie.
Uchwała Nr XXVIII/290/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
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Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
-Pismo Burmistrza Otmuchowa OR.030.4.2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie spełnienia wymogu
zawartego w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów,
w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, wraz
z załącznikiem, pismem do Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie w tej sprawie.
Radny Wąsowicz: od września w naszym Zespole Szkół uczy się młodzież z Ukrainy, mieszkają na Zamku.
Chciałbym się dowiedzieć, czy nie można byłoby zapewnić im dostęp do komputera. Urządzenia, które
otrzymali nie w pełni spełniają swoją rolę. Uczniowie potrzebują dostępu do wifi, aby móc przygotować się
do zajęć.
Burmistrz: oczywiście jest taka możliwość. Na Zamku jest wifi. Przygotujemy im salę na dole, gdzie
zamontujemy stanowiska komputerowe.
Radny Napora: Panie Burmistrzu, chodzi o plac z fontanną koło Kolorowej.
Burmistrz: tam nasz etap kończymy. Chcieliśmy tam zrobić plac zabaw dla dzieci, ale znając pewne osoby,
które tam „rezydują”, może być problem. Będzie to ogrodzone. Kolorowa miała być rozbudowana, ale stoi
i straszy. Będę Was prosił o opinię na ten temat. PSS to sprzedał, Pan Bochenek kupił i teraz ma problem.
Dlatego pytam czy mogę za Państwa zgodą, rozpocząć negocjacje.
Burmistrz otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Przewodniczący: w związku ze zbliżającym się Świętem Odzyskania przez Polskę Niepodległości, do pocztu
sztandarowego na 11 listopada – to jest sobota, proponuję: radnego Michała Warchała, radnego Zbigniewa
Górskiego i radną Marię Nawalaniec.
Wytypowani wyrazili zgodę.
Radny Górski: zgłaszają mi starsze osoby, że śmieci nie są wywożone. Nie zawsze maja możliwość wyjść
i wystawić pojemnik przed posesję.
Burmistrz: mamy wąskie uliczki w Jarnołtowie, trzeba by zrobić jakiś plac manewrowy, bo tam niestety nie
można dojechać. Proponuję, aby ludzie, którzy mogą pomogli tym, którzy nie mają możliwości wystawienia
pojemnika przed posesję.
Radny Zięba: mamy problem z panem, który ma świnie… smród jest nie do wytrzymania. Kobiety mdleją.
Byliśmy z Policją, on się śmieje i jest pewien, że nic mu nikt nie zrobi. Stoją dwie chlewnie, a dwie kolejne
są w budowie. Będzie jeszcze więcej świń.
Burmistrz: jestem bezsilny w tej sprawie. Wylewa to na pola, smród jest straszny. Piszemy, nie otrzymujemy
odpowiedzi. Podejrzewamy, że jest po prostu wykonawcą czyichś poleceń. Jest słupem. Ktoś inny w tej
sprawie decyduje, on tylko wykonuje to, co mu ktoś każe.
Radny Pacławski: jest różnica między wylewaną gnojówką a gnojowicą.
Radny Napora: kolega mówił o nieodbieraniu śmieci. Na osiedlu Jagiełły i na Ogrodowej nie są odbierane
śmieci w piątki. Firma zaczyna coś kombinować.
Burmistrz: informuję, że oni są w sporze z Komunalnikiem, ale to ich nie zwalnia z obowiązku odbioru
porządnego śmieci. Firma wystąpiła z wnioskiem o renegocjacje umowy. Odpowiedziałem, że nie ma mowy
o żadnym renegocjowaniu. Umowa obowiązuje 3 lata. To firma z Opola, działająca z powodzeniem w Unii
Europejskiej. Mieli stworzyć bazę przeładunkową, ale tego nie zrobili. Chyba trochę przekalkulowali. Teraz,
żeby się zmieścić w kosztach, nie odbierają śmieci zgodnie z harmonogramem. Będą może nawet chcieli
zawrzeć umowę, że zapłacą 100 tys. kary. Prawdopodobnie tą współpracę się zakończy, ale będę chciał
prosić Pana Mecenasa o opinię, bo nie jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Miała to być wzorcowa firma.
Ma duże doświadczenie w Europie. Może z dniem 31 grudnia ogłosimy przetarg.
Radny Napora: wracając do uciążliwego pana, to są uciążliwe działania. Prawo nie działa równo dla
każdego.
Burmistrz: jest jedno rozwiązanie – dojść do jego guru. On wykonuje polecenia kogoś.
Ad 9
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 18 października 2017 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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