Nr OR.0002.3.2016.J.W.
Protokół Nr XIV/2016
z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28 kwietnia 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 kwietnia 2016 r.- rozpoczęły
się o godz. 10:00 zakończyły się o godz.10:35 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 XIV sesji Rady
Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 - 2018 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady -15 radnych, w obradach udział bierze 12 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecni: radna Pani Dorota Brząkała, radny Pan
Waldemar Wąsowicz i radny Pan Sylwester Łucki (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 Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie
uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec
Ząbkowicki – Nysa”;
2) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137
(Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków”;
3) zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Meszno na lata 2016-2022”;
5) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2016-2019”;
6) utworzenia spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów
i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.
7) zmiany nazwy ulicy w mieście Otmuchów;
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok.
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. 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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 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) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Marszałka Województwa Opolskiego
w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku
Kamieniec Ząbkowicki – Nysa”;
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 przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Marszałka Województwa
Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na
odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Nysa”;
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Marszałka
Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu
pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Nysa”;
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XIV/135/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137
(Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu
Rady Miejskiej w Otmuchowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia
w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka)
w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków”, 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 tej sprawie.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej
w Otmuchowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy
2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój –
Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków”;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej
sprawie.
Uchwała Nr XIV/136/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały, 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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu
Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”;
Uchwała Nr XIV/137/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Meszno na lata 2016-2022”;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Meszno 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 Meszno na lata 2016-2022”
i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła
uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr XIV/138/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Meszno na lata 2016-2022”;
5) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata
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 przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata
2016-2019”, następnie stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2016-2019”;
Uchwała Nr XIV/139/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) utworzenia spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy
Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie odczytał
jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Problemów
Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki: Otmuchów PS
Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się
- Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie.
Uchwała Nr XIV/140/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
utworzenia spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki
Polski Solar Holding Sp. z o.o.
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7) zmiany nazwy ulicy w mieście 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 nazwy ulicy w mieście
Otmuchów. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr XIV/141/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy
ulicy w mieście Otmuchów.
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 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 2016 rok i stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w tej sprawie.
Uchwała Nr XIV/142/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok.
9) 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 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Uchwała Nr XIV/143/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Burmistrz poprosił o głos i zakomunikował, że przed rozpoczęciem obrad Sesji uzyskał informację od
przedstawicieli Polski Solar S.A, że ta powołała Holding. Natomiast w umowie spółki będą zawarte
szczegółowe zapisy.
Przewodniczący oddał głos Pani Krystynie Posadowskiej, która w imieniu mieszkańców Otmuchowa
podziękowała za przyjęcie uchwały dotyczącej nazwy ulicy. Podkreśliła, że ksiądz major Stefan Ufryjewicz
ze wszech miar zasługiwał na upamiętnienie. Krótko przedstawiła postać kapłana, który spoczywa na
cmentarzu otmuchowskim. Wystąpienie Pani Krystyny Posadowskiej nagrodzono brawami.
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Radny Zięba zapytał, czy Maciejowice mogą liczyć na wyremontowanie drogi.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina złożyła wniosek do PROF o finansowanie na remont dróg i jeśli po
przetargu będą pieniądze, to zostaną one przeznaczone na remonty dróg. Ubytki w nawierzchni będą
sukcesywnie naprawiane przez Wodociągi, natomiast większe naprawy zależą od rozstrzygnięcia wniosków.
Burmistrz zwrócił uwagę na problem zaorywania dróg przez rolników, co prowadzi do odrzucania
wniosków, ponieważ w wykazach drogi istnieją, a w rzeczywistości ich nie ma. Podkreślił, że w przypadku
braku wyznaczonych granic, wniosek przepada.
Radny Zięba zapytał, czy Powiat przymierza się do remontu drogi w Nieradowicach.
Burmistrz odpowiedział, że planuje się w latach 2016-17 remontowanie dróg w Maciejowicach i Bukowie,
most w Kałkowie w 2017-18, odcinek drogi Rysiowice-Siedlec, Kwiatkówka. Poinformował również, że
tylko jedna droga znalazła się na liście do rewitalizacji. Niestety droga przez Kijów nie znalazła się na tej
liście.
Radny Zięba złożył ustny wniosek w sprawie potrzeby koszenia poboczy w całej gminie.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze zapytania i wolne wnioski. Nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął
punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści: „Zamykam obrady
XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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