Nr OR.0002.7.2015.J.W.
Protokół Nr VII/2015
z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 26 czerwca 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 26 czerwca 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 8:00 zakończyły się o godz.10:00. 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
VI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 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 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią
Teresę Nosal 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012
r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
2) zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012
r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
3) zmiany Statutu Gminy Otmuchów;
4) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
5) 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;
6) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;
7) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
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8) zmiany Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną
służebnością przesyłu;
9) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością
gruntową polegającą na prawie dostępu.

7. Zapytania i wolne wnioski.
8. 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 projektów uchwał
w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28
września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
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 XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28
września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr VII/52/2015 stanowi załącznik do protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
2

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 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 zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
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/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012
r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie.
Uchwała Nr VII/53/2015 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany Statutu Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Gminy Otmuchów, 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 zmiany
Statutu Gminy Otmuchów i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy
Otmuchów.
Uchwała Nr VII/54/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów;

4) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 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 sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,
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
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uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,
następnie stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29
października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi
Szkolnictwa w Otmuchowie.
Uchwała Nr VII/55/2015 stanowi załącznik do protokołu.
5) 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 i stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany 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.
Uchwała Nr VII/56/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia 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.
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6) 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 sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
Przewodniczący 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.

Uchwała Nr VII/57/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
7) 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 i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Uchwała Nr VII/58/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8) zmiany Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną
służebnością przesyłu;
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
VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
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0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr VII/59/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną
służebnością przesyłu.
9) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną
służebnością gruntową polegającą na prawie dostępu.
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
obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na
prawie dostępu i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się, Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr VII/60/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością
gruntową polegającą na prawie dostępu.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady w okresie między
sesyjnym:
1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych
2. Pismo Radnego Rady Miejskiej w Otmuchowie Tadeusza Napory dot. wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dn. 25.05.2015 r.
3. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie, na temat
zasobów pomocy społecznej gminy Otmuchów.
4. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie, w sprawie
sprawozdania rocznego z działalności za 2014 rok.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady VII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 26 czerwca 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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