Nr OR.0002.7.2016.J.W.
Protokół Nr XVIII/2016
z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28 października 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 października 2016 r.
w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz.10:00. Obrady prowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady XVIII sesji Rady
Miejskiej w dniu 28 października 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. Nieobecni radni: Pani Bożena Stąpor, Pan Wąsowicz
Waldemar (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 radnego Pana Ryszarda Pióreckiego. Radny
Pan Ryszard Piórecki wyraził zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie
zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pana Ryszarda Pióreckiego na sekretarza
obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radnego Pana Ryszarda Pióreckiego na sekretarza
obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2016 r.

7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
2) zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
4) 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 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 Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za I półrocze 2016 r.
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Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 368/2016 z dnia 16 września 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2016 r. Poinformował, że Radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za I półrocze 2016 roku oraz korektę z dnia 22.09.2016 r. – SM 8.300.2016 a także zmianę z dnia
21.10.2016 r. – SM 9.300.2016 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 Informacji. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem,
czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Następnie poddał pod głosowanie Informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2016 r. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku
którego stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Analiza oświadczeń majątkowych;
Przewodniczący odczytał:
1) Analizę oświadczeń majątkowych radnych Gminy Otmuchów oraz oświadczeń majątkowych
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza oraz Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, za rok 2015 oraz
złożonych w trakcie roku 2015 i 2016 - dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie,
przesłaną pismem - 1607-Ap.4030.39.2016, dnia 12.10.2016 r.
2) Analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie, złożonych do
30 kwietnia 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – dokonaną przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Otmuchowie - OR.0043.18.2016 z dnia 17.10.2016 r.
3) Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia
oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – dokonaną przez Burmistrza
Otmuchowa – OR.2124.36.2016 z dnia 18.10.2016 r.
4) Analizę oświadczeń majątkowych Burmistrza Otmuchowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Otmuchowie za 2015 r. – dokonaną przez Wojewodę Opolskiego Pana Adriana Czubaka,
przesłaną pismem NK.I.1414.1.140.2016.PJ. z dnia 11.10.2016 r.
Przewodniczący poinformował, że wszyscy zainteresowani otrzymali informacje ze wskazaniem braku
należytych wpisów w swoich oświadczeniach majątkowych.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego. 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
Uchwała Nr XVIII/176/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 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 zaliczenia ulicy Kolejowej
w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego
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 zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XVIII/177/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt 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 13 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 XVIII/178/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej
sprawie. Uchwała Nr XVIII/179/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 9
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Otmuchowa, który przedstawił Sprawozdanie z przebiegu
konsultacji z mieszkańcami Otmuchowa oraz sołectw Sarnowice, Śliwice, Nieradowice i Wójcice, w sprawie
zmiany granicy administracyjnej miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu obszaru sołectw: Sarnowice,
Śliwice, Nieradowice i Wójcice do miasta Otmuchów. Burmistrz poinformował, że celem konsultacji było
zebranie opinii mieszkańców w sprawie zmiany granic Otmuchowa przez włączenie do miasta obszaru
czterech sołectw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w sołectwach, mniejsze zainteresowanie
wykazali mieszkańcy miasta. Wypełnione ankiety mogli składać mieszkańcy, którzy ukończyli 18 rok życia
oraz którzy są zameldowani na pobyt stały w miejscowościach, których konsultacje dotyczyły. I tak:
1. w Sarnowicach z uprawnionych do konsultacji 223 osób, w zebraniu konsultacyjnym udział wzięło 76
osób. Głosów na TAK było 76, na NIE 38, wstrzymujących się nie było, kart nieważnych nie było, kart
złożonych 109;
2. w Śliwicach z uprawnionych do konsultacji 261 osób, w zebraniu konsultacyjnym udział wzięły 23
osoby. Głosów na TAK było 33, na NIE 1, wstrzymujących się nie było, kart nieważnych 1, kart
złożonych 35;
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3. w Nieradowicach z uprawnionych do konsultacji 210 osób, w zebraniu konsultacyjnym udział wzięło 63
osoby. Głosów na TAK było 21, na NIE 5, wstrzymujących się 5, kart nieważnych 3, kart złożonych 34;
4. w Wójcicach z uprawnionych do konsultacji 675 osób, w zebraniu konsultacyjnym udział wzięło 100
osób. Głosów na TAK było 32, na NIE 22, wstrzymujących się 1, kart nieważnych 2, kart złożonych 57;
5. w Otmuchowie za przyłączeniem Sarnowic było 27 osób, za przyłączeniem Śliwic 27 osób, za
przyłączeniem Nieradowic 26 osób i za przyłączeniem Wójcice 26 osób.
Po przyłączeniu liczba mieszkańców wyniesie 6 660 osób. Do miasta o powierzchni wynoszącej 2 781,3819
ha (z jeziorem), zostanie dołączone 2 119,3318 ha. Łącznie powierzchnia miasta wyniesie 4 900,7137 ha. Na
konsultacjach przeprowadzonych we wrześniu br. szeroko omówione zostały procedury zmiany granic.
Komisje konsultacyjne wskazały, że mieszkańcy Otmuchowa oraz ww. sołectw wyrażają wolę włączenia do
miasta obszaru sołectw Nieradowice, Sarnowice, Śliwice i Wójcice. Burmistrz zaznaczył, że zmiana granic
jest działaniem zmierzającym do rozwoju terytorialnego Otmuchowa i posiada uzasadnienie
w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz przedstawił również wykaz zadań do realizacji:
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lubiatowie – wkład własny 36,37%,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – wkład własny 15%,
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach – wkład własny 36,37%,
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałkowie – wkład własny 36,37%,
5. Przebudowa obiektu byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego przy ul. Mickiewicza,
6. Remont konserwatorski elewacji Zamku w Otmuchowie, zabezpieczenie P POŻ;
7. Remont konserwatorski Pałacu Biskupiego w Otmuchowie, stolarka okienna, drzwiowa i schody;
8. Rewitalizacja miasta Otmuchów
9. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Otmuchowie, Jarnołtowie, Kałkowie.
10. Budowa budynku komunalnego przy ulicy Jagiełły w Otmuchowie;
11. Przebudowa ciągu dróg - ul. Grunwaldzka, Sikorskiego.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za zabranie głosu, następnie odczytał pisma, jakie
wpłynęły do biura Rady Miejskiej w okresie między sesyjnym:
1. Stanowisko Rady Powiatu Nyskiego w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, dotyczące
zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów
rzek, jezior na terenie obszarów chronionego krajobrazu;
2. Pismo Burmistrza Otmuchowa do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie ogłoszonego przez
Opolską Instytucję Pośredniczącą harmonogramu wsparcia projektów horyzontalnych na terenie Woj.
Opolskiego, w ramach RPO Woj. Opolskiego na lata 2014-2020;
3. Pismo Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wsparcia inicjatywy budowy Wydziału Lekarskiego.
4. Informację Burmistrza Otmuchowa o podmiotach i miejscach, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
5. Pismo Burmistrza Otmuchowa w sprawie uwzględnienia w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego
treści zawartej w Uchwale Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie;
6. Pismo Wice Przewodniczącej Rady Miejskiej w Otmuchowie Pani mgr. inż. Bożeny Stapor, w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2017 r. na wykonanie remontu drogi.
Radny Napora zapytał na jakim majątku pracuje Dom Kultury Zamek i co się dzieje ze Spółką Zamek oraz
czy ubyło majątku gminy, czy nie. Zauważył, że obserwując działalność Domu Kultury Zamek, wnioskować
można, że sam się nie utrzyma. Zapytał również, jaka jest różnica między Spółką Zamek, a Domem Kultury
Zamek. Podkreślił, że Spółka była dokapitalizowana. Radny zasugerował również, aby przygotować się już
teraz do zmian w oświacie i przyjrzeć się jak funkcjonuje gmina przy wydatkach 86% na oświatę i 14% na
infrastrukturę.
Burmistrz odpowiedział, że Dom Kultury Zamek przejął schedę po Spółce Zamek i w tej chwili czeka się na
wykreślenie z KRS. Cały majątek, który tam się znajduje, został przekazany w formie umowy, pozostałe
elementy były do likwidacji lub będą przekazane z konta Spółki do Domu Kultury Zamek. Poinformował,
że przy tej kubaturze gmina nie jest w stanie utrzymać takiego obiektu w 100% sama. Zamek wymaga
rewitalizacji. Stan techniczny jest niezadawalający. Dotacja, jaką Rada zadeklarowała w uchwale, będzie
przekazana i należy zrobić wszystko, żeby uatrakcyjnić obiekt. Konieczne jest też zabezpieczenie przeciw
pożarowe, a to duża kwota. Burmistrz podkreślił, że ewenementem na skalę kraju jest fakt, że historyczny
obiekt jest wykorzystywany i służy społeczeństwu do chwili obecnej, a nie stoi w ruinie. Dodał, że przyszły
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rok nie powinien być złym rokiem. Konieczne jest jednak zabezpieczenie w budżecie środków na
rewitalizację obiektu w środku, między innymi odnowienie pokoi, aby dostosować Zamek do realiów
i oczekiwań gości. Łatwiej będzie też ubiegać się o środki finansowe jako Dom Kultury, niż było to
przedtem. Burmistrz podkreślił, że gmina ma majątek, który trzeba utrzymać. Zauważył, że podobna
sytuacja jest w szkołach, gdzie są sklepiki i LZS. Niezbędne jest spisanie umowy na przysłowiową złotówkę.
Każda szkoła jest księgowana i rozliczana. Centralizacja VAT spowodowała, że należy to do obowiązków
gminy. Funkcjonować to będzie pod nazwą Centrum Usług Wspólnych.
Skarbnik dodał, że w zaleceniach pokontrolnych istnieje zapis o trwały zarząd, co uregulował ustawodawca.
Burmistrz zakomunikował, że był na spotkaniu w Opolu z Panią minister edukacji Anną Zalewską
i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego – Panem Jarosławem Gowinem, którzy zagwarantowali, że będą
środki na 6-ścio latków. Będą też wygaszane gimnazja, co spowoduje, że „uciekną” gminie dwa roczniki i za
2, 3 lala trzeba będzie zmierzyć się z problemem i konieczne będzie podejmowanie decyzji co dalej w tej
sprawie.
Ad. 9
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś wnioski i zapytania. Nie było. Przewodniczący poinformował,
że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 28 października 2016 r. VII kadencji
2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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