Nr OR.0002.1.2016.J.W.
Protokół Nr XII/2015
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 24 lutego 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 24 lutego 2016 r.
w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie, ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 11:20 (z powodu
dłuższego posiedzenia Komisji wspólnych), zakończyły o godz.12:10. Obrady prowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XII
sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2016 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 13 radnych, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.
Nieobecny radny Pan Zbigniew Górski i Pan Łukasz Zięba (lista obecności stanowi załącznik do
protokołu).
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. Poprosił
o zgłaszanie kandydatur. Radna, Pani Brząkała Dorota 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 13 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 nt. realizacji programów „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych" oraz „Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków w 2015 r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
za 2015 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2016 rok;
2) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata
2016-2022;
3) zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji
do finansowania;
4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”;
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
6) zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2009-2016”;
7) likwidacji Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie;
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8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów poprzez
włączenie
terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice do granic
administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
10) uchylenia Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania
wieczystego działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie;
11) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.
12) zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września
2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Otmuchów;
13) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
16) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz Otmuchowa zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następującej
treści:
- w punkcie 8:
- w podpunkcie 2 wprowadzić zmianę polegającą na zmianie zapisu – „Lokalnego
Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022”,
- w podpunkcie 17 wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
Na salę obrad wszedł radny Pan Łukasz Zięba.
Przewodniczący poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie jawne. W wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się, Rada przyjęła wniosek
o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
6. Informacja nt. realizacji programów „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych" oraz „Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków w 2015 r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
za 2015 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2016 rok;
2) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata
2016-2022;
2

3) zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji
do finansowania;
4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”;
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
6) zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2009-2016”;
7) likwidacji Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów poprzez
włączenie
terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice do granic
administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
10) uchylenia Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania
wieczystego działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie;
11) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.
12) zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września
2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Otmuchów;
13) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
16) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów.
17) rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy społecznej w Otmuchowie.
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 nt. realizacji programów
„Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz „Przeciwdziałania
Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków w 2015 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali powyższą Informację, następnie
odczytał jej 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 nt powyższej Informacji.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację nt. realizacji programów „Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz „Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie
środków w 2015 r.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację nt. realizacji programów „Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz „Przeciwdziałania Narkomanii przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie
środków w 2015 r.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2015 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali powyższe Sprawozdanie, 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 nt powyższego
Sprawozdania. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pożytku publicznego za 2015 r. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku
którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2015 r.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
na 2016 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie,
następnie odczytał treść projektu uchwały 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
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2016 rok.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2016 rok.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XII/106/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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2) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów
na lata 2016-2022;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali autopoprawkę projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów
na lata 2016-2022, 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 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata 2016-2022.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata
2016-2022;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otmuchów
na lata 2016-2022.
Uchwała Nr XII/107/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca
2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów
wyboru inwestycji do finansowania;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania, 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 XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w
sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
inwestycji do finansowania.
Uchwała Nr XII/108/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”, 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 zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”.
Uchwała Nr XII/109/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie.
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”, 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 zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”, następnie stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę
w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”.
Uchwała Nr XII/110/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata
2009-2016”;
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 zatwierdzenia aktualizacji
„Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2009-2016”;
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr XII/111/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata
2009-2016”;
7) likwidacji Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o.
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 likwidacji Centrum Usług
Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Usług HotelowoTurystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie.
Uchwała Nr XII/112/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
likwidacji Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie.
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 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XII/113/2016 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) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów
poprzez włączenie terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice,
Wójcice do granic administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami;
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
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uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie
zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów poprzez włączenie terenów
sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice do granic administracyjnych
miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów
poprzez włączenie terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice
do granic administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
Uchwała Nr XII/114/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów
poprzez włączenie terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice
do granic administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
10) uchylenia Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29
grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów
prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5 położonej 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 uchylenia
Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki
nr 907/5 położonej w Otmuchowie i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5
położonej w Otmuchowie.
Uchwała Nr XII/115/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania
wieczystego działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie.
11) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku
budżetowym 2017;
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 nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017 i stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw, 6 wstrzymało się - Rada podjęła
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uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku
budżetowym 2017.
Uchwała Nr XII/116/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.
12) zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30
września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
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 zmiany Uchwały
Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otmuchów.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr XII/117/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30
września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Otmuchów.
13) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali autopoprawkę projektu 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 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XII/118/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali autopoprawkę projektu 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 –
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nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2016 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 2016 rok.
Uchwała Nr XII/119/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok.
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
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 udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Uchwała Nr XII/120/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
16) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych
z budżetu Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu
uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów
i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się –
Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr XII/121/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych
z budżetu Gminy Otmuchów.
17) rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej 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 rozpatrzenia
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skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę w sprawie
w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie;
Uchwała Nr XII/122/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie;
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Następnie odczytał pisma, jakie wpłynęły do biura Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym:
1. Uchwała nr 36/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
14 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Otmuchów.
2. Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
poparcia „Apelu Sejmiku województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu”.
3. Pismo Posła na Sejm RP Pana Rajmunda Millera i V-ce Przewodniczącego Sejmiku WO
Pana Bogusława Wierdaka, w sprawie współpracy mającej na celu realizację najważniejszych
zadań i rozwiązywania problemów.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Salę obrad opuścił radny Sylwester Łucki.
Radna Ludwa: czy będzie kontynuowana wymiana chodników w Wójcicach i położony tzw.
dywanik przy drodze?
Burmistrz: zgodnie z porozumieniem z Powiatem, infrastruktura drogowa wymaga konsultacji
z Powiatem. Pokryjemy część kosztów drogi, przez budowę kanalizacji. Ubytki w drodze zostaną
pokryte przez gminę. Wystąpimy do Powiatu o zamianę dróg w Wójcicach, przez nadanie jej
statusu drogi gminnej. Administratorem będzie gmina. To koszt ok. 300 tys. zł, tam, gdzie te
ubytki wystąpiły. W zapisie na ten rok, kwoty tej nie ma. Jako właściciel lub administrator
wystąpimy o środki na przebudowę tej drogi. Chodniki od skrzyżowania i dalej, będziemy chcieli
ze środków z powiatu realizować, ale Powiat ma tylko 100 tys. zł na wszystkie gminy.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy partycypować w kosztach.
Radny Warchał: droga gminna w Ligocie Wielkiej za mojego poprzednika była utwardzona,
ale trzeba to poprawić, aż do wiaduktu.
Radny Piórecki: rybacy mi też to zgłaszają. Trzeba poprawić tą drogę.
Burmistrz: oby nam się udało pozyskać środki na te drogi, na te cztery zadania.
Radny Zięba: na jakim etapie jest budowa fabryki po cukrowni? Bo oni budują prawdopodobnie
pod Raciborzem.
Burmistrz: może budują kolejną? Włożyli w to kilkanaście milionów złotych. Nie sadzę, żeby
chcieli to zaprzepaścić. Czekamy na decyzję inwestora. Dokumentacja, to 2- 3 lata. Koniec 2017
roku. To olbrzymia inwestycja Nie chcą zdradzać swoich tajemnic. Co spotkanie lub co składają
dokumentację, to przyjeżdża ktoś inny.
Radny Gitlar: czy biblioteka będzie przeniesiona na ulice Szkolną, na II piętro?
Burmistrz: Tam powstaje biblioteka z prawdziwego zdarzenia, na dolnych salach, na parterze.
Nie wiem, skąd te informacje. W tej chwili sale są malowane.
Radny Gitlar: czy na ulicy Traugutta, jest możliwość usadowienia lampy świetlnej?
Burmistrz: trzeba sprawdzić, czy jest techniczna możliwość.
Radny Zięba: nie działa zakładka archiwalna BIP sprzed 2011 roku.
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Radna Ludwa: czy nie można podjąć zadania o zmianę nazewnictwa ulic np. Szkolnej, na Ks.
Ufryjewicza?
Burmistrz: była u mnie w tej sprawie Pani Posadowska.
Radny Napora: u mnie też była Pani Posadowska, o nadanie Solarium nazwy Ks. Ufryjewicza.
Radny Warchał: sprawa rozbicia lamp przez wandali...
Radny Gitlar: sprawca jest juz ustalony.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze zapytania i wolne wnioski. Nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 24 lutego 2016 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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