Nr OR.0002.5.2016.J.W.
Protokół Nr XVI/2016
z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 29 czerwca 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 czerwca 2016 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:10 - zakończyły o godz.10:35. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVI sesji Rady
Miejskiej w dniu 29 czerwca 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 15 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna, Pani Dorota Brząkała 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
15 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. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Raport za lata 2014-2015 z wykonania „Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata
2012-2015 z perspektywa do roku 2019”;
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów;
2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty;
4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości;
6) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen
za te usługi;
8) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów;
9) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
12) upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV”, przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych,
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;
13) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie;
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14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
15) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił 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
Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się,
Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 6
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Ocena zasobów pomocy społecznej.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Ocenę zasobów pomocy społecznej 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 powyższej Oceny. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy
są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia Oceny zasobów pomocy
społecznej.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Raport za lata 2014-2015 z wykonania „Programu
ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali
wyżej wspomniany Raport 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 Raportu. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem,
czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Raport za lata 2014-2015 z wykonania „Programu ochrony
środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Raport za lata 2014-2015 z wykonania
„Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia ww. Raportu.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów, następnie 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 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Otmuchów. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów;
Uchwała Nr XVI/149/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
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 określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono jawne głosowanie,
w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XVI/150/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru metody
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej
opłaty;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/151/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
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 określenia szczegółowego sposobu
i zakresu o świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
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i zagospodarowania tych odpadów. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/152/2016 stanowi załącznik do protokołu.
5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/153/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/154/2016 stanowi załącznik do protokołu.
7) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości
cen za te usługi;
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 określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała Nr XVI/155/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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8) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów;, następnie odczytał jego treść i poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi –
przedstawili pozytywne opinie 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/156/2016 stanowi załącznik do protokołu.
9) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/157/2016 stanowi załącznik do protokołu.
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 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 15 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 podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/158/2016 stanowi załącznik do protokołu.
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 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 tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/159/2016 stanowi załącznik do protokołu.
12) upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV”, przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych,
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;
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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV”, przyjęcia
do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim
planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/160/2016 stanowi załącznik do protokołu.
13) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany statutu
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/161/2016 stanowi załącznik do protokołu.
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali zgłoszoną przez Burmistrza autopoprawkę
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/162/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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15) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali zgłoszoną przez Burmistrza autopoprawkę
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVI/163/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Warchał zapytał o remontowanie drogi w Ligocie Wielkiej i zabezpieczenie ciągu wodnego.
Burmistrz odpowiedział, że droga ta jest ujęta w planach remontowych jak również wydatki na ten cel i na
zabezpieczenie ciągu wodnego.
Radna Ludwa zwróciła się z prośbą o dodatkowe patrole policyjne w parku w Wójcicach w godzinach
nocnych. Zwróciła uwagę, na potrzebę monitorowania policyjnego tego terenu ze względu na podejrzane
grupy ludzi przebywające w parku i okolicach po godzinie 24:00. Poinformowała również o przykrych
doświadczeniach i dlatego poprosiła o dodatkowe partole.
Radny Gitlar zasugerował zgłaszanie takich sytuacji pod numer 112. Poinformował, że w chwili obecnej 8
policjantów obsługuje dwie gminy, Otmuchów i Kamiennik. Poinformował, że dzwoniąc pod 112, Komenda
Wojewódzka Policji przyśle patrol, który w danej chwili będzie znajdował się najbliżej.
Radna Stąpor zapytała, jak będzie wyglądała sprawa z policją wodną.
Radny Gitlar odpowiedział, że będzie to Policja z Nysy i tylko dzięki Panu Burmistrzowi mamy te służby,
ponieważ nie było zgody na służbę wodną.
Burmistrz zauważył, że najważniejsze, żeby i turyści i mieszkańcy gminy czuli się bezpiecznie. Budynek
został wyremontowany i posterunek wodny powstał prawie z dnia na dzień.
Radna Nawalaniec zwróciła uwagę na to, że od 2013 r. mieszkańcy Zwierzyńca, przysiółka sołectwa
Wierzbno uskarżają się na uciążliwości występujące podczas prowadzonej przez P. Mariana Cichewicza
zamieszkałego w Wójcicach, hodowli trzody chlewnej. Podkreśliła, że zasadność tych skarg jest
potwierdzona licznymi kontrolami Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. Przekroczone są dopuszczalne normy
w zakresie ilości DJP (Duże Jednostki Przeliczeniowe) – nie powinny przekroczyć 40. Obiekty inwentarskie
położone są w odległości 30 metrów od zabudowań mieszkalnych, nieprawidłowości dotyczą też sposobu
stosowania gnojowicy, jako nawozu naturalnego, wylewanego na działki rolne położone w Zwierzyńcu,
podobno też na działki przy obwodnicy Otmuchowa, co przy temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza
i określonym kierunku wiatru było nie do zniesienia dla ludzi i stanowiło poważne zagrożenie dla czystości
wód powierzchniowych. Przedsiębiorca narusza w ten sposób w sposób rażący przepisy prawa ochrony
środowiska, czyniąc mieszkańcom tego przysiółka niewyobrażalnie uciążliwe warunki życia
i funkcjonowania. Nie wspominając o wykonaniu zabiegów nawożenia w niedalekiej odległości od urządzeń
wodnych i obszaru Natura 2000- Jezioro Nyskie, czy budynków mieszkalnych. Radna zwróciła uwagę, że
nie przestrzeganie przez hodowcę przepisów budowlanych, sanitarnych i środowiskowych oraz Kodeksu
Dobrych Praktyk Rolniczych, stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
Burmistrz odpowiedział, że gmina zrobiła wszystko, co można było w tej sytuacji zrobić. Odwoływano się,
a i tak podejmowane decyzje były uchylane.
Radna Stąpor zasugerowała, neutralizację przykrych zapachów.
Burmistrz odpowiedział, że firma z Łosiowa, podjęła się wykonania tej usługi w pilotażowym programie
i wykonano zabieg neutralizacji przykrego zapachu, jednak po nim trzeba było odczekać z wprowadzeniem

7

trzody chlewnej do budynków. Właściciel nie zastosował się do tego i już następnego dnia wprowadził
zwierzęta, skutkiem tego problem powrócił.
Radny Wąsowicz zwrócił uwagę na wysoką trawę pod mostem w kierunku Paczkowa, chociaż aleje w parku
w tym rejonie są wykoszone.
Burmistrz potwierdził, że będzie to zrobione.
Radny Napora zauważył, że osadzone tam drzewa uschły i zapytał, co może być tego przyczyną.
Burmistrz odpowiedział, że przyczyna tego może być susza lub celowe działanie.
Radny Warchał zapytał, czy na alejach koło stadionu miejskiego, można parkować samochody.
Radny Gitlar odpowiedział, że podjazd pod wał jest absolutnie zabroniony i nie można na tym obszarze
parkować.
Radna Stapor poinformowała, że aby tam zaparkować, trzeba mieć pozwolenie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
Radny Piórecki dodał, że nawet kiedy trwają zawody wędkarskie, rybacy muszą mieć stosowne pozwolenie
na parkowanie w tym rejonie.
Radny Warchał zapytał o ośrodek Sandacz mieszczący się nad Jeziorem Otmuchowskim i przypomniał, że
poprzednia ekipa rządząca RZGW skłonna była przekazać go gminie.
Radna Stapor odpowiedziała, że obecna Pani Dyrektor jest temu przeciwna, ponieważ chce tam stworzyć
ośrodek wypoczynkowy dla pracowników. Poinformowała również, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę
zamontowania lampy świetlnej naprzeciw byłej mleczarni.
Radny Gitlar zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia drzew przy Placu Partnerstwa, ponieważ nie widać
znaków drogowych.
Radny Napora dodał, że podobna sytuacja jest przy skwerze koło Kolorowej. Znaku STOP nie widać przy
przejściu dla pieszych. Konieczne jest więc przycięcie krzewów tam się znajdujących oraz od strony
mleczarni, przed torami kolejowymi, przy ciągu dla pieszych. Tam krzewy zajmują większość chodnika.
Burmistrz poinformował, że trwa koszenie traw, krzewy będą przycięte oraz, że gmina wystąpi do
TAURONA o zamontowanie punktu świetlnego we wskazanym miejscu.
Radny Warchał zapytał o powód braku rynienek na nowej drodze w Ligocie Wielkiej.
Burmistrz odpowiedział, że rolnicy nie chcieli w niektórych miejscach rynienek.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania i wolne wnioski. Nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 29 czerwca 2016 r. VII kadencji 2014
- 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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