Nr OR.0002.5.2015.J.W.
Protokół Nr V/2015
z obrad V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25 marca 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 25 marca 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 10:40 zakończyły się o godz.12:00. Obrady odbyły się w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady V
sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. VII kadencji 2014 - 2018 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców
Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 14 radnych, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Nieobecny Pan Ryszard Piórecki (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Dorota Brzakała zgłosiła kandydaturę radnej
Pani Bożeny Stąpor , radna Pani Bożena Stapor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Bożeny Stapor 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 z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), za 2014 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
2) pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa;
3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
7) uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu
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przetargowego;
8) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki
kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
9) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu
w biurze Rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 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 z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok. Poinformował, że radni otrzymali
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i poprosił o zaopiniowanie przez komisje.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
Sprawozdania. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono. Następnie poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok. Przeprowadzono jawne głosowanie,
w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.
1536 z późn. zm.), za 2014 r.
Poinformował, że radni otrzymali Sprawozdanie i poprosił o zaopiniowanie przez
komisje. Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej, Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej, Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
Sprawozdania. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi,
wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Następnie poddał pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji
2

programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.
1536 z późn. zm.), za 2014 r. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawach:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
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,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad. Uchwała Nr V/29/2015 stanowi
załącznik do protokołu.
2) pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa.
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,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa. Przeprowadzono
jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie pozytywnego
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa.
Uchwała Nr IV/30/2015 stanowi załącznik do protokołu.
3) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2015.
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,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
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 sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015 i stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się - Rada
podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w roku budżetowym 2015.
Uchwała Nr V/31/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym
2015.
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, następnie stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
Uchwała Nr V/32/2015 stanowi załącznik do protokołu.
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
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
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nieruchomość, stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr V/33/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
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 kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego .
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr V/34/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
7) uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06
lutego 2015r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od
trybu przetargowego.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego
i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
Uchwała Nr V/35/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego
2015r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu
przetargowego.
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8) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31
marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym
obowiązki kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy,
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze
godzin oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 1 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr V/36/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki
kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym,
obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych;
9) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych
z budżetu Gminy Otmuchów
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów
i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się,
Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr V/37/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie.
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10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr V/38/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie i stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada
podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
Uchwała Nr V/39/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady w okresie między
sesyjnym: Pismo Burmistrza Otmuchowa znak sprawy: OR.1511.2.20145 z dnia 5 lutego
2015 r. w związku z odpowiedzią na skargę mieszkanki Suszkowic na pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Otmuchowie; Pismo z dnia 2 lutego 2015 r. Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Pana Kazimierza Krzywaka w sprawie skargi mieszkanki gminy na
pracownika socjalnego. Znak sprawy OR.1511.2.2014/2015; Pismo Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2015 r. znak sprawy: WPN.670.34.2015.AP.
dot. spr. nr EM-4100/15/425/2015/AS.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Wąsowicz: do Komisji Rewizyjnej: jak wygląda bilans Lata Kwiatów za 2014 rok?
Radny Napora: w planie pracy Komisji Rewizyjnej, który został przyjęty, jest punkt Inne
zadania zlecone przez Radę Miejską w Otmuchowie, natomiast nie ma punktu o Lecie
Kwiatów.
Burmistrz: to chyba do mnie to pytanie... analizując budżet w 2014 roku, zabezpieczyliśmy
jak co roku, środki na imprezę taką jak Lato Kwiatów. Lato Kwiatów, to impreza regionalna,
promująca nasz region, a przede wszystkim nasze miasto. Przyjmujemy gości z wielu krajów,
prężnie działa handel, gastronomia, są imprezy towarzyszące, przyjeżdżają wystawcy z całego
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kraju. Robimy to już od 40 lat z wielkim powodzeniem. Wszędzie tam, gdzie organizowane
są takie imprezy ponoszone są koszty, choćby Festiwal w Opolu, tam każdego roku
ponoszone są ogromne koszty, a jednak impreza ta istnieje. Wpływy z Lata Kwiatów to
oprócz innych opłaty parkingowe 44 tys. opłaty targowe 255 tys. Mamy również
dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 25 tys. z innych instytucji 30 tys. Koszt Lata
Kwiatów to 400-450 tys. zł z czego z budżetu 30-40 tys. zł Myślę jednak, że te pieniądze
warto włożyć w promowanie tego przedsięwzięcia. Ta impreza nie powinna zniknąć
z kalendarza, tak jak i biesiada wielkanocna i inne tego typu imprezy promujące nasz region.
Faktem jest, że gmina wykłada pieniądze, ale to się opłaca. Płacimy VAT, który jest naszym
kosztem, płacimy zakładowi energetycznemu, płacimy ZAIKS
30-40 tys. płacimy
Sanepidowi za decyzje - kiedyś nie płaciliśmy, teraz musimy. Stąd koszty.
Radny Wąsowicz: nie zadałem pytania, czy powinna być ta impreza, proszę tego nie odbierać
jako atak.
Burmistrz: bilans jest na plus, mimo, że ponosimy wydatki. Promowanie miasta i regionu
w całym kraju jest rzeczą bardzo ważną i naturalną.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 25 marca 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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