Nr OR.0002.9.2015.J.W.
Protokół Nr IX/2015
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 września 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 września 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 10:00 zakończyły się o godz.11:05. 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
IX sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 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 Tadeusz Napora (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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok;
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków;
8. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019
1) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
2) przerwa;
3) przedstawienie Opinii Zespołu o kandydatach na ławników;
4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019;
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
6) przeprowadzenie wyborów ławników (tajne) i przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej;
7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego
w Nysie.
2)
3)
4)
5)
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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 Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku.
Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 399/2015 z 30 września 2015 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w sprawie opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Poinformował, że radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za I półrocze 2015 roku 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 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 2015 roku.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za I półrocze 2015 roku. Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie
następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
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 nieruchomość.
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Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr IX/63/2015 stanowi załącznik do protokołu.
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie,
następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
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 najmu lokali użytkowych.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Uchwała Nr IX/64/2015 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 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,
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
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok 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 IX/65/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
4) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
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 zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie stwierdził, że w wyniku
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głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w
sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr IX/66/2015 stanowi załącznik do protokołu.
5) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
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 określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr IX/67/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019
Poinformował, że zasady wyboru ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 20101 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nią Kolegium Sądu Rejonowego w Nysie
określiło dla Gminy Otmuchów limit 4 ławników. Zgłoszonych zostało 3 kandydatów,
w stosunku do których Komendant Wojewódzki Policji w Opolu przedstawił swoje
informacje. Przed przystąpieniem do wyboru ławników Rada powołuje zespół, który
przedstawia na sesji opinię o kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich
wymogów określonych w ustawie. Wybory ławników są tajne, przeprowadza je Komisja
Skrutacyjna.
6) powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o zgłaszanie radnych do Zespołu opiniującego kandydatów na
ławników. Zgłoszono następujących radnych: Piórecki Ryszard, Stąpor Bożena, Łucki
Sylwester. Na przewodniczącą Zespołu opiniującego wybrano radną Panią Bożenę Stąpor.
Radna wyraziła zgodę. Przewodniczący 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
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– nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników
Uchwała Nr IX/68/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę,
w celu zaopiniowania kandydatów na ławników przez Zespół opiniujący.
Po przerwie Zespół opiniujący kandydatów na ławników odczytał opinię, która stanowi
załącznik do protokołu z obrad sesji.
7) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w
Nysie na kadencję 2016-2019;
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
regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję
2016-2019 i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019.
Uchwała Nr IX/69/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego
w Nysie na kadencję 2016-2019.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej w celu
przeprowadzenia wyborów ławników.
Zgłoszono następujących radnych: Nosal Teresa. Brząkała Dorota, Ludwa Anna. Na
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano radną Panią Annę Ludwę. Komisja
Skrutacyjna przeprowadziła wybory tajne. Przewodnicząca odczytała protokół z ustalenia
wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję
2016-2019, który stanowi załącznik do protokołu z obrad sesji.
8) wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie;
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 wyboru ławników na
kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu - Rada podjęła uchwałę
w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr IX/70/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady w okresie między
sesyjnym: pismo Wojewody Opolskiego odnośnie oświadczeń majątkowych Burmistrza
Otmuchowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej, w związku z rozpoczęciem kadencji; pismo
Sołtysa wsi Jasienica Górna, Pana Krzysztofa Rodaka; odpowiedź Burmistrza dotycząca
pisma Sołtysa wsi Jasienica Górna; pismo do Banku Spółdzielczego w Otmuchowie, odnośnie
wezwania do zapłaty.
Salę obrad opuścił radny Pan Łucki Sylwester.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Ludwa: kiedy będą wolne środki na dziedzictwo narodowe...?
Burmistrz: będziemy organizować i ogłaszać konkurs już teraz.
Radny Warchał: tereny po byłej cukrowni..., czy było spotkanie i co ustalono?
Burmistrz: opinia – wniosek został złożony odnośnie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
i trwa w tej chwili procedura włączania. Trwa też przygotowanie dokumentacji
i w październiku ma być złożona. Decyzja środowiskowa będzie wydana i można będzie
rozpoczynać na przełomie III i IV kwartału przyszłego roku. To kwota 110 milionów euro
i ta inwestycja jest pod szczególnym nadzorem. Zabezpieczenie Banku Światowego jest
sprecyzowane i będę o tym informował w miarę spływania dokumentów. Spotkanie było
rzeczowe. Był na spotkaniu Pan Weber. Teraz czekamy na raport i decyzje. To będzie
najnowocześniejsza fabryka papieru w Europie.
Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 30 września 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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