Nr OR.0002.8.2016.J.W.
Protokół Nr XIX/2016
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 23 listopada 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 23 listopada 2016 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:05. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XIX sesji Rady
Miejskiej w dniu 23 listopada 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. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2016 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków;
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2017;
3) rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 r.
4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Otmuchów na rok 2017;
5) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru
ścieków;
6) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) wysokości stawek podatku od nieruchomości
8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił poprawkę do porządku obrad, o następującej treści:
„- w punkcie 7
- w podpunkcie 11 ująć projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
W załączeniu przekazuję projekt uchwały w tej sprawie.”
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Przewodniczący odczytał porządek 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 o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2016 r.
7) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków;
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2017;
3) rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 r.
4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Otmuchów na rok 2017;
5) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru
ścieków;
6) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa;
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
11) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. 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
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2016 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Informację o realizacji zadań oświatowych
w Gminie Otmuchów w 2016 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 Informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów
w 2016 r. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2016 r.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
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Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
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 przedłużenia czasu obowiązywania taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
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
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków;
Uchwała Nr XIX/180/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
2017;
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 Gminnego Programu
Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2017.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XIX/181/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2017 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w rocznego programu
współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/182/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 2017;
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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2017.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/183/2016 stanowi załącznik do protokołu.
5) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dopłaty do
taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków, 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 dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odbioru ścieków.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/184/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) zmiany uchwały w sprawie poboru 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 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 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/185/2016 stanowi załącznik do protokołu.
7) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
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 wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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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
wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Uchwała Nr XIX/186/2016 stanowi załącznik do protokołu.
8) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 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 poboru podatków i opłat w drodze inkasa;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/187/2016 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 r.
Burmistrz zgłosił Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na
2016 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 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 15 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 XIX/188/2016 stanowi załącznik do protokołu.
10) 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 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 XIX/189/2016 stanowi załącznik do protokołu.
11) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie
Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
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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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XIX/190/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący odczytał pismo i Uchwałę Nr XXI/240/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
przywrócenia połączeń międzywojewódzkich relacji Kudowa Zdój-Kraków przez Nysę, Kędzierzyn Koźle
i Katowice”.
Radny Zięba złożył wnioski w sprawie:
1) drogi powiatowej biegnącej od Otmuchowa przez wsie Nieradowice i Maciejowice oraz w miejscowości
Janowa – droga jest w kiepskim stanie i wymaga szybkiego remontu; wysokie trawy i krzaki na tej drodze,
powodujące zagrożenie z powodu braku widoczności;
2) zmiany miejsca przystanku gminnego busa w Maciejowicach;
3) drogi powiatowej łączącej wsie Janowa, Maciejowice, Nieradowice z Otmuchowem – remont przejazdu
kolejowego oraz zalanie asfaltem niepotrzebnego już przejazdu na torach biegnących na teren po byłej
cukrowni.
Radny Warchał złożył wniosek w sprawie:
1) całkowitego remontu drogi dojazdowej do Jeziora Otmuchowskiego o nr 2/2 położonej między
Sarnowicami a Ligotą Wielką.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 23 listopada 2016 r. VII kadencji
2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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