Nr OR.0002.10.2015.J.W.
Protokół Nr X/2015
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 27 listopada 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady X sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 27 listopada 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 10:10 zakończyły się o godz.11:10. 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 X
sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 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 Anna Ludwa 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 realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Otmuchów;
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Otmuchów;
3) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
4) przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu
„Odnowa wsi w województwie opolskim”;
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku;
6) „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”;
7) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach – Opolu”;
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8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
10) powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania
jej statutu;
11) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów;
12) współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego
transportu zbiorowego;
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych;
14) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
15) opłaty targowej;
16) wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów;
17) ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
18) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok;
19) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej
w Otmuchowie w dniu 27 listopada 2015 r. o następującej treści:
- w punkcie 7,
- w podpunkcie20, wprowadzić projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Nyskiego
zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Otmuchów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do
porządku obrad. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie: za 14 – przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Przewodniczący przedstawił 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 realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Otmuchów;
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Otmuchów;
3) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
4) przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu
„Odnowa wsi w województwie opolskim”;
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku;
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6) „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”;
7) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach – Opolu”;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
10) powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania
jej statutu;
11) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów;
12) współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego
transportu zbiorowego;
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych;
14) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
15) opłaty targowej;
16) wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów;
17) ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
18) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok;
19) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
20) przyjęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
Otmuchów.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
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 realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r. Poinformował, że Radni otrzymali Informację
o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r. 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 do
powyższej Informacji. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku
którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację
o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
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Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał
w sprawach:
1) przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla 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,
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 przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów. Przewodniczący zamknął ten
podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr X/71/2015 stanowi załącznik do protokołu.
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie 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,
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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów;
Uchwała Nr X/72/2015 stanowi załącznik do protokołu.
3) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odbioru ścieków;
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Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dopłaty do
taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
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 dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odbioru ścieków.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odbioru ścieków.
Uchwała Nr X/73/2015 stanowi załącznik do protokołu.
4) przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”;
Z sali obrad wyszedł radny Pan Zbigniew Górski.
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 przystąpienia
sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim” i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia sołectw:
Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu „Odnowa wsi w województwie
opolskim”.
Uchwała Nr X/74/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”;
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku;
Na salę obrad wszedł radny Pan Zbigniew Górski.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie,
następie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
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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 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku, następnie stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku;
Uchwała Nr X/75/2015 stanowi załącznik do protokołu.
6) „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 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 „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów” i stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr X/76/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”.
7) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach – Opolu”;
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 poparcia „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”.
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/77/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach – Opolu”.
8) 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
nieruchomość i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/78/2015 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.
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
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 najmu lokali użytkowych i stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
Uchwała Nr X/79/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
10) powołania instytucji kultury
w Otmuchowie” i nadania jej statutu;

pod

nazwą

„Dom

Kultury

Zamek

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, w sprawie powołania instytucji kultury
pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu – o następującej treści:
- w załączniku, w § 4. ust.1 dodaje się punkt 14 o treści: „ prowadzenie tzw. zielonych
szkół”.
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Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali autopoprawkę, następie odczytał jej
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
powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej
statutu i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą
„Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu.
Uchwała Nr X/80/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie”
i nadania jej statutu.
11) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 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
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów i stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Otmuchów;
Uchwała Nr X/81/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Otmuchów.
12) współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego;
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
współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego
transportu zbiorowego i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0
przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/82/2015 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków
transportowych;
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 ustalenia stawek w podatku od środków transportowych i stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła
uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/83/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków
transportowych.
14) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
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 wysokości stawek podatku od nieruchomości i stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, wstrzymało się – 0, Rada podjęła uchwałę
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/844/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15) opłaty targowej;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie opłaty
targowej, 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 opłaty
targowej i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0
wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr X/85/2015 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie opłaty targowej.
16) wyrażenia zgody na przejęcie długu 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
wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/86/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów.
17) ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia
wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 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
wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr X/87/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
18) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie 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
w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok i stwierdził,
że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/88/2015 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok.
19) 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/89/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
20) przyjęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych 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
przyjęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
Otmuchów i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymał się – Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr X/90/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma, jakie wpłynęły do biura Rady w okresie między
sesyjnym:
1. Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie analizy i rozpoznania wniesionych w 2015 r. do
Urzędu miasta skarg i wniosków;
2. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie, dotyczące oświadczeń majątkowych
w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-2018 i za rok 2014, radnych oraz
kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
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3. pismo Wojewody Opolskiego dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych za 2014
rok Burmistrza Otmuchowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej;
4. Informacja Burmistrza Otmuchowa w sprawie wskazania podmiotów na terenie
Gminy Otmuchów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz
praca społecznie użyteczna w 2016 roku;
5. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Nysie, w sprawie zmian w organizacji
funkcjonowania komisariatu Policji w Otmuchowie.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radna Ludwa: Pan Burmistrz wspomniał o strefie ekonomicznej. Czy mamy już informację
na ten temat? Druga sprawa -droga w Wójcicach, od końca drogi krajowej do boiska...
Burmistrz: na razie nie mamy żadnych informacji. Inwestycja jest przygotowana. Sprawdzana
jest dokumentacja. Na ul. Grodkowskiej jest sporo gruntu, będzie więc wniosek. Jest też
zainteresowanie innymi działkami. Zabezpieczone są też środki na drogi.
Radny Zięba: co z budową w Maciejowicach? Od strony Orlika zerwana jest przez wiatr folia.
Burmistrz: w tej chwili środki na ten rok są wyczerpane. Trwa zabezpieczanie budowy.
Bardzo dziękuję za spostrzeżenia. Zaraz to sprawdzimy.
Radny Warchał: droga w Ligocie Wielkiej. Przejazd zgłaszam kolejny raz. Proszę
o zawiadomienie kolei w tej sprawie. Droga w Lubiatowie też wymaga remontu.
Burmistrz: w tej chwili nie mamy Sołtysa w Ligocie Wielkiej, a Rada Sołecka złożyła
rezygnację. Zebranie odbędzie się 8 grudnia i zostaną wyłonione nowe władze sołectwa. Jeśli
chodzi o drogę do szkoły w Lubiatowie, to jest przewidziana do remontu w 2016 roku.
Radny Zięba: dział 921... Panie Burmistrzu, czy mamy w wydatkach bieżących zapis ...?
Burmistrz: to bieżące utrzymanie. W 2016 r. będą środki na inwestycje, na kulturę i sport.
Może uda się zorganizować środki na świetlicę kontenerową w Ulanowicach.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze zapytania i wolne wnioski. Nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady X sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 27 listopada 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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