Nr OR.0002.6.2016.J.W.
Protokół Nr XVII/2016
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 7 września 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 7.09.2016 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:00 - zakończyły o godz.10:15. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVII sesji Rady
Miejskiej w dniu 7 września 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 13 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecna Pani Anna Ludwa i Pani Dorota Brząkała
(lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radny Pan Ryszard Piórecki zgłosił 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
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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
2) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020;
3) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
4) zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
dożywiania dzieci w gminnych szkołach;
5) przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020";
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
7) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarnowice na lata 2016-2022”;
8) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
9) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady
Miejskiej w Otmuchowie;
10) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.;
11) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
12) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022;
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
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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 13 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) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
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 podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020;
Uchwała Nr XVII/164/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020;
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 zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XVII/165/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020, 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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/166/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
dożywiania dzieci w gminnych szkołach;
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia
2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/167/2016 stanowi załącznik do protokołu.
5) przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020";
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020” wraz z załącznikiem na płycie SD-R,
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Otmuchów na lata 2016-2020".
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/168/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi –
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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 13 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 XVII/169/2016 stanowi załącznik do protokołu.
7) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarnowice na lata 2016-2022”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Sarnowice 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Sarnowice na lata 2016-2022”;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/170/2016 stanowi załącznik do protokołu.
8) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych, 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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/171/2016 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej 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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/172/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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10) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.;
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 zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2016 r. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/173/2016 stanowi załącznik do protokołu.
11) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt 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 13 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 XVII/174/2016 stanowi załącznik do protokołu.
12) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020;
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 Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2016-2020. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XVII/175/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Gitlar zgłosił potrzebę przycięcia krzewów na ulicy Warszawskiej, w rejonie EKOWIMARU
i pomnika, ponieważ część chodnika jest niedostępna dla pieszych oraz przy Placu Partnerstwa.
Radny Górski zgłosił, że przy drodze z Jarnołtowa do Kijowa są dwa walące się drzewa, które mogą
stwarzać zagrożenie.
Radny Napora poinformował, że przy ul. Warszawskiej, przy wjeździe na ogródki działkowe krzew zasłania
widoczność.
Radna Stąpor poinformowała o słupie bez lampy, koło byłej Mleczarni.
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Radny Warchał zwrócił uwagę na wiszące gałęzie przy wjeździe do Ligoty, koło szkoły.
Burmistrz odpowiedział, że prace związane z przycięciem krzewów będą wykonane. Poinformował również,
że powiadomi Kierownika Gospodarstwa Komunalnego o walących się drzewach, a w razie potrzeby sprawa
będzie zgłoszona do nadleśnictwa oraz zgłosi do Powiatu informację o gałęziach przy drodze powiatowej do
Ligoty Wielkiej.
Radny Zięba zasugerował zgłoszenie sprawy walących się drzew na numer 998.
Radny Napora zakomunikował, że otrzymał odpowiedź na swoje pytanie od Kierownika OPS
w Otmuchowie, Pani Marii Wierzbickiej w sprawie Oceny Zasobów Społecznych, z którego wynika, że dane
przedstawione wcześniej przez poprzedniego kierownika były błędne.
Radny Zięba złożył ustny wniosek w sprawie zasypanych, zabudowanych kostką brukową w Maciejowicach
zaworów wodnych z pytaniem, czy Wodociągi, jako spółka wodna są odpowiedzialne za ten stan rzeczy.
Podkreślił, że do zaworów- zasuw nie można się dostać w razie konieczności.
Burmistrz odpowiedział, że to droga powiatowa i ich inwestycja. Powiat odbierał też prace końcowe.
Poinformował również, że sprawa zgłoszona zostanie do Powiatu.
Radny Napora zasugerował sprawdzenie dostępności innych zaworów.
Ad. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 7 września 2016 r. VII kadencji 2014
- 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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