Nr OR.0002.6.2015.J.W.
Protokół Nr VI/2015
z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25 maja 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 25 maja 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 10:00 zakończyły się o godz.12:20. 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
VI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 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 radny Pan Zięba Łukasz. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Dorota Brząkała zgłosiła kandydaturę radnej
Pani Teresy Nosal, radna Pani Teresa Nosal wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Teresy Nosal 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
Teresę Nosal na sekretarza obrad.
Na salę obrad wszedł radny Łukasz Zięba.
Przewodniczący poinformował, że Rada obraduje w pełnym składzie 15 radnych.
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. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy
1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie
mienia gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 165/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok;
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy;
4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na temat
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2014 rok;
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5) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2014 rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów;
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym;
8) zmiany uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn. Nyskie Księstwo
Jezior i Gór.
9) zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;
10) utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie.

8. Zapytania i wolne wnioski.
9. 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 15 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 Rozpatrzenie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy. Poinformował, że radni otrzymali:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 r. wraz z informacją
o stanie mienia gminy;
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Otmuchów;
3. Uchwałę Nr 165/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok;
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4. Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie
wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa za 2014 rok;
5. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa;
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok;
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Ad 6.
1) Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr
XXXV/270/2013 Rady miejskiej w Otmuchowie. Ustalono budżet w wysokości:
1. dochody: 44 266 467,00
2. przychody: 6 862 793,84
3. wydatki: 47 966 641,84
4. rozchody: 3 162 619,00
Na dzień 31 grudnia 2014 r. po dokonanych zmianach, budżet Gminy Otmuchów
przedstawiał się następująco:
1. dochody: 42 201 741,74
2. przychody: 8 080 104,80
3. wydatki: 48 684 630,75
4. rozchody: 1 597 215,79
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów wynosi –
41 154 576,18 zł co stanowi 97,52% planu rocznego. Znaczącą pozycję stanowią udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 331 373,00 zł, dochody z tytułu podatku od
nieruchomości 4 340 818,79 zł oraz podatek rolny – 2 702 588,64 zł.
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Otmuchów wynosi 7 282 727,15 zł,
powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi
710,057 ha. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów
o 1,1895 ha. Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Otmuchów powstają drogi
gminne o łącznej długości 584,00 km i powierzchni 330,53 ha oraz place o powierzchni 0,26
ha i obiekty inżynieryjne wbudowane w ciągi dróg tj. mosty i przepusty o łącznej liczbie 83.
Wartość udziałów Gminy Otmuchów w spółkach prawa handlowego wynosi 1 410 000,00 zł,
co stanowi 2,44% wartości majątku komunalnego z czego:
5. Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Sp. z o.o. w Otmuchowie – Gmina
Otmuchów objęła 100% udziałów o wartości 241 000,00 zł
6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie – Gmina
Otmuchów objęła 100% udziałów o wartości 1 169 000,00 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” oraz grunt pod przepompownią i zaplecze
budowlane, o łącznej powierzchni 0,3584 ha. Wartość netto majątku trwałego w stosunku do
poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego jest wyższa o 24 297 059,52 zł.
Gmina Otmuchów od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku uzyskała następujące dochody:
1. Sprzedaż mienia: plan w zł: 656 477,89 - wykonanie w zł: 354 070,12
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2. Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami: plan w zł: 196 000,00 – wykonanie
w zł: 190 634,67
3. Dzierżawa: plan w zł: 528 000,00 – wykonanie w zł: 563 155,34
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności: plan w zł: 20 000,00 – wykonanie w zł: 15 301,40
Razem: plan w zł: 1 400 477,89 – wykonanie w zł: 1 123 161,53
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Miejskiej:
Ogółem: 1968 003,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 1 548 165,00 zł;
- podatek rolny – 79 192,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 340 646,00 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/:
Ogółem – 22 066,00 zł, w tym:
- osoby prawne/zwolnienie jednostek prawnych/ - 22 066,00 zł;
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
- umorzenie zaległości podatkowych – 9 795,15 zł; w tym:
- podatek rolny /7 osób fizycznych/ - 4 935,00 zł;
- podatek leśny - 28,50 zł;
- podatek od nieruchomości /18 osób fizycznych/ - 4 611,65 zł;
- podatek od środków transportowych – 220,00 zł;
- umorzenie odsetek – 4 215,50 zł;
- rozłożenie na raty, odroczenia terminów zapłaty – 22 203,31 zł.
W zakresie wydatków obejmujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone plan został
wykonany w kwocie 47 158 409,53 zł, co stanowi 96,87% planu.
Ad 6.
2) Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania, następnie
odczytał Uchwałę Nr 165/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów.
3) Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej
w Otmuchowie do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy:
Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
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 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy.
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia gminy.
4) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu
Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa.
5) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 211/2015 z dnia 20 maja 2015 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której pozytywnie opiniuje
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wniosek Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Otmuchowie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu gminy Otmuchów za 2014 rok.
6) Przewodniczący otworzył dyskusję:
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczejradny Łucki Sylwester: wysłuchaliśmy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
i stwierdzamy, że praca i dyspozycyjność Burmistrza tak w godzinach jak i po godzinach
pracy przynoszą efekty. Burmistrz wizytuje całą gminę, jest wszędzie tam, gdzie
wykonywane są prace dla dobra całej gminy. Ludzie czekają na przyjazdy Burmistrza,
wiedząc, że zostaną pochwaleni za dobrą pracę. Taka pochwała jest potrzebna. Jako strażak
wiem, że w innych gminach tak to nie działa. Tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda, zawsze
jest Burmistrz i zawsze stara się pomagać. Za kadencji Burmistrza otrzymaliśmy 15 nowych
samochodów, nowoczesny sprzęt tańszy w eksploatacji. W ciągu tych kilku lat
przeobraziliśmy jednostki w nowoczesne narzędzia do niesienia pomocy. Jeśli chodzi
o szkoły, to u nas nie jest źle. Budujemy boiska, hale sportowe, orliki. Nasze dzieci mogą
korzystać z nowoczesnych obiektów. Opieka Społeczna – ludzie oczekują pomocy
i otrzymują ją. Budowany jest Dom Pomocy Społecznej dla naszych seniorów, nie będzie
potrzeby, by wyjeżdżali daleko. Jestem za udzieleniem absolutorium. Gratuluję Panie
Burmistrzu i dziękuję.
Radni brawami podziękowali Burmistrzowi Otmuchowa.
7) Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2014 rok. Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na
sesji było 15 radnych. Przeprowadzono jawne głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie –
15 głosów– „za”, 0 – głosów „przeciw”, 0 – głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2014 rok - stanowi załącznik do protokołu.
8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok
i poddał pod głosowanie. Przy ustawowym składzie Rady 15 radnych, obecnych na sesji było
15 radnych. Przeprowadzono jawne głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie – 15 głosów–
„za”, 0 – głosów „przeciw”, 0 – głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu gminy
Otmuchów za 2014 rok – stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad- rozpatrzenie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy.
Burmistrz: bardzo dziękuję za absolutorium, i za zaufanie. Wiele jeszcze pracy przed nami
i jestem przekonany, że uporamy się ze wszystkim dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.
Salę obrad opuścił radny Waldemar Wąsowicz.
Ad 7. Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad- rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawach:
1) oceny zasobów pomocy społecznej 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
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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 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Otmuchów. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr VI/42/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Na salę obrad wrócił radny Waldemar Wąsowicz.
Salę obrad opuścił radny Janusz Gitlar.
2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami, 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami;
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.

Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr VI/43/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Na salę obrad wrócił radny Janusz Gitlar.

3) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością
przesyłu;

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu, 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 wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu i stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną
i nieograniczoną służebnością przesyłu

Uchwała Nr VI/44/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością
przesyłu.

4) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;
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Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2015 rok, 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
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok, następnie stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;

Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;
Uchwała Nr VI/45/2015 stanowi załącznik do protokołu.
5) 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, stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Uchwała Nr VI/46/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
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 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego;
Uchwała Nr VI/47/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
Z sali obrad wyszedł radny Michał Warchał.
7) ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń
w pasie drogowym;

7

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 ustalenia
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Uchwała Nr VI/48/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń
w pasie drogowym.
Na salę obrad wrócił radny Michał Warchał.
8) zmiany uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn.
Nyskie Księstwo Jezior i Gór.
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
nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn. Nyskie Księstwo Jezior
i Gór.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr VI/49/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009
r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn. Nyskie Księstwo
Jezior i Gór.
9) zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca
2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek
samorządu
terytorialnego,
dialog
społeczny
oraz
współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
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
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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 XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr VI/50/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w tej sprawie.
10) utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie.
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 utworzenia Zespołu
Przedszkoli w Otmuchowie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli
w Otmuchowie.
Uchwała Nr VI/51/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady w okresie między
sesyjnym:
1. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2014 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
2. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2015 r. – Sąd Rejonowy
w Nysie, Sekcja Wykonawcza- odpis orzeczenia z dnia 26/03/2015 w sprawie II K
1336/14 z klauzulą prawomocności odnośnie skazanego: Aneta Bressa.
Ksero wyroku stanowi załącznik do protokołu.
3. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu odnośnie ilości ławników dla Gminy
Otmuchów.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Salę obrad opuściła radna Bożena Stąpor.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Wąsowicz: dziękuję za zajęcie się sprawą wycięcia chorego kasztana, ale proszę
o naprawę chodnika w tym miejscu.
Burmistrz: będzie naprawiony w najbliższym czasie.
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Radny Napora: w jaki sposób gmina ustala daty deratyzacji? Czy wszyscy w jednym czasie
odszczurzają? Kolejna sprawa... ścieki z ulicy Warszawskiej – czy już wiadomo kto
z miejscowych zanieczyszcza strumyk tam płynący?
Burmistrz: rozpoznano, mamy winnego i wyznaczyliśmy termin na usunięcie zanieczyszczeń.
Zobligowaliśmy te osoby, do zabezpieczenia zbiorników. Chodzi o zamontowane w nich
pływaki. Opróżnianie musi być na bieżąco, bo w przeciwnym razie dochodzi to takich
sytuacji jak ta. Kończymy inne prace i przystąpimy do sprawy rowów. Deratyzacja – termin:
15 maja i 15 września - zobowiązaliśmy wszystkich właścicieli zarządów, do deratyzacji
w tym czasie, w tym obie spółdzielnie mieszkaniowe. Komunikaty są wywieszone na słupach
ogłoszeniowych i na stronach internetowych.
Salę obrad opuścił radny Ryszard Piórecki.
Radna Brząkała: kto i w jakich terminach kosi trawniki i rowy?
Burmistrz: do Bożego Ciała wszystkie rowy będą wykoszone, tak mnie zapewniono. Jest też
informacja, że most w Śliwicach został przekazany wykonawcy. Do końca czerwca będzie
nieczynny, w tym czasie będzie przebudowany.
Radny Warchał: przekazanie gruntów na utworzenie miejsca do gry w piłkę nożną
w Sarnowicach...czy jest szansa?
Burmistrz: istnieją boiska niewykorzystane, i można z nich korzystać. W Sarnowicach nie ma
gruntów na to. Do Otmuchowa z Sarnowic jest 1 km, do Ligoty 1 km, tam są boiska i można
na nich grać.
Przewodniczący spytał, czy są jeszcze wnioski, zapytania. nie zgłoszono.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 25 maja 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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