OR.0002.9.2016 J.W.
Protokół Nr XX/2016
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 7 grudnia 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 7 grudnia 2016 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, o godz. 10:00. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XX sesji Rady
Miejskiej w dniu 7 grudnia 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 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecna Pani Bożena Stąpor (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 14 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
3) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”;
4) zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek do porządku obrad o następującej treści:
„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu
7 grudnia 2016 roku, o następującej treści:
- w punkcie 6
- w podpunkcie 7 ująć projekt uchwały 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 i jezior na terenie Otmuchowsko-Nyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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- w podpunkcie 8 ująć projekt uchwały w sprawie
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Otmuchów.
W załączeniu przekazuję projekty uchwał.”
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do porządku obrad
sesji. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła porządek obrad po zmianach.
Przewodniczący odczytał porządek obrad uwzględniający wniosek Burmistrza:
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) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość;
3) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”;
4) zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
7) 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 i jezior na terenie Otmuchowsko-Nyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu;
8) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Otmuchów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. 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 14 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) 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 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 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 kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XX/191/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 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 –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Łukasz Zięba zapytał co to za spółka LEDI.
Burmistrz odpowiedział, że chodzi o EKO.
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Przeprowadzono jawne
głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła
uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XX/192/2016 stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów” wraz z płytą z załącznikiem, następnie odczytał jego
treść i poprosił 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 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Otmuchów”.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XX/193/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;
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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XX/194/2016 stanowi załącznik do protokołu.
5) 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 14 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 XX/195/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) 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 14 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 XX/196/2016 stanowi załącznik do protokołu.
7) 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 i jezior na terenie OtmuchowskoNyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
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 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 i jezior na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 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 i jezior na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszar
Chronionego Krajobrazu;
Uchwała Nr XX/197/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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8) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie
Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego
miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XX/198/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał pismo nr RRW-015-113-2016, z dnia 24 listopada 2016 r.
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, które
wpłynęło w okresie międzysesyjnym do biura Rady Miejskiej.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Zapytania i wolne wnioski.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 7 grudnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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