OR.0002.10.2016.J.W.
Protokół Nr XXI/2016
z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 grudnia 2016 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 grudnia 2016 r. o godzinie
11:00 (z uwagi na przedłużenie się posiedzenia wspólnych Komisji Rady Miejskiej), w Ratuszu Miejskim
w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan
Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXI sesji Rady
Miejskiej w dniu 30 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 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
2. uchylenia Uchwały Nr XVII/171/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 7 września 2016 r.;
3. wyłączenia drogi relacji Wierzbno-Zwierzyniec z kategorii dróg gminnych;
4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
5. zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Maciejowice na lata 2017-2022”;
6. zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Wójcice na lata 2017-2023”;
7. ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do
ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania;
8. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Otmuchów;
9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otmuchowa – OTMUCHÓW WSCHÓD;
10. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany
granicy administracyjnej Miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice, Śliwice,
Nieradowice i Wójcice do miasta Otmuchów;
11. zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
12. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
13. uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
14. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następującej treści:
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„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 grudnia 2016 roku, o następującej treści:
- w punkcie 6
- w podpunkcie 2 wykreślić zamieszczony projekt uchwały i w to miejsce ująć projekt uchwały
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości
Śliwice Gmina Otmuchów;
- w podpunkcie 15 ująć projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego
przystanku komunikacyjnego w miejscowości Sarnowice Gmina Otmuchów.
- w podpunkcie 16 ująć projekt uchwały w sprawie utworzenia nowego przystanku
komunikacyjnego przy ulicy Krakowskiej w Otmuchowie;
- w podpunkcie 17 ująć projekt uchwały w sprawie utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego
przy ulicy Lipowej w Otmuchowie.
W załączeniu przekazuję projekty uchwał.”
Przewodniczący poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 15
radnych.
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętym wnioskiem. Przeprowadzono jawne
głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła
porządek obrad po zmianach.
Przewodniczący odczytał porządek obrad 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
2) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości
Śliwice Gmina Otmuchów;
3) zaliczenia drogi relacji Wierzbno-Zwierzyniec do kategorii dróg transportu rolnego;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Maciejowice na lata 2017-2022”;
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Wójcice na lata 2017-2023”;
7) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do
ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania;
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Otmuchów;
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otmuchowa – OTMUCHÓW WSCHÓD;
10) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany
granicy administracyjnej Miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice, Śliwice,
Nieradowice i Wójcice do miasta Otmuchów;
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
12) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
13) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
14) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
15) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości
Sarnowice Gmina Otmuchów
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16) utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Krakowskiej w Otmuchowie;
17) utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Lipowej w Otmuchowie.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie 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 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 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 wyrażenia zgody na
przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 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
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXI/199/2016 stanowi załącznik do protokołu.
2) wskazania wstępnego miejsca
w miejscowości Śliwice Gmina Otmuchów;

lokalizacji

nowego

przystanku

komunikacyjnego

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 wskazania wstępnego miejsca
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Śliwice Gmina Otmuchów;
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego w miejscowości Śliwice Gmina Otmuchów;
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXI/200/2016 stanowi załącznik do protokołu.
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3) zaliczenia drogi relacji Wierzbno-Zwierzyniec do kategorii dróg transportu rolnego;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi
relacji Wierzbno-Zwierzyniec do kategorii dróg transportu rolnego, 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 zaliczenia drogi relacji Wierzbno-Zwierzyniec do
kategorii dróg transportu rolnego. Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący
rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/201/2016 stanowi załącznik do protokołu.
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych;
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
kolejnych umów najmu lokali użytkowych. 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 XXI/202/2016 stanowi załącznik do protokołu.
5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Maciejowice na lata 2017-2022”;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Sołectwa Maciejowice na lata 2017-2022”, 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 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Maciejowice
na lata 2017-2022”;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/203/2016 stanowi załącznik do protokołu.
6) zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Wójcice na lata 2017-2023”;
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 Napora zapytał, czy przy obu planach odnowy wsi, przedział lat musi być różny.
Otrzymał odpowiedź od radnej Anny Ludwy, że o terminach przy planach odnowy decyduje zebranie
wiejskie.
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi, zapytania– nie zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Wsi Wójcice na lata 2017-2023”. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Wójcice na lata 2017-2023”;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/204/2016 stanowi załącznik do protokołu.
7) ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do
ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania;
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 ustalenia Regulaminu
udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole
w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad
odpłatności z tytułu udostępniania. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła
Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia
warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/205/2016 stanowi załącznik do protokołu.
8) przystąpienia do sporządzenia zmiany
zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów;

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

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 przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/206/2016 stanowi załącznik do protokołu.
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
przestrzennego miasta Otmuchowa – OTMUCHÓW WSCHÓD;

planu

zagospodarowania

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 przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa – OTMUCHÓW
WSCHÓD. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
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sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa –
OTMUCHÓW WSCHÓD;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/207/2016 stanowi załącznik do protokołu.
10) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie
zmiany granicy administracyjnej Miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice,
Śliwice, Nieradowice i Wójcice do miasta Otmuchów;
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 wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany granicy administracyjnej Miasta
Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice i Wójcice do miasta
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
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany granicy
administracyjnej Miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice
i Wójcice do miasta Otmuchów.
Uchwała Nr XXI/208/2016 stanowi załącznik do protokołu.
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok;
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 rok. 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
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok.
Uchwała Nr XXI/209/2016 stanowi załącznik do protokołu.
12) 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 sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej. 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 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Uchwała Nr XXI/210/2016 stanowi załącznik do protokołu.
13) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
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Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji wspólnych odczytane zostały: Uchwała
Nr 621/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2017 r. oraz Uchwała
Nr 622/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Otmuchów na 2017 r.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Otmuchów na 2017 rok, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji:
1) Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
2) Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
3) Rolnictwa i Problemów Wsi,
4) Rewizyjnej,
- przedstawili pozytywne opinie do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Otmuchów na 2017 rok. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Uchwała Nr XXI/211/2016 stanowi załącznik do protokołu.
14) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji wspólnych odczytana została Uchwała
Nr 570/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów, następnie odczytał jego treść i poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji
1) Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
2) Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
3) Rolnictwa i Problemów Wsi,
4) Rewizyjnej,
– przedstawili pozytywne opinie 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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/212/206/2016 stanowi załącznik do protokołu.
15) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
w miejscowości Sarnowice Gmina Otmuchów
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 wskazania wstępnego miejsca
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Sarnowice Gmina Otmuchów.
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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 wskazania wstępnego miejsca
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Sarnowice Gmina Otmuchów
Uchwała Nr XXI/213/2016 stanowi załącznik do protokołu.
16) utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Krakowskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia nowego
przystanku komunikacyjnego przy ulicy Krakowskiej 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 utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy
ulicy Krakowskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/214/206/2016 stanowi załącznik do protokołu.
17) utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Lipowej w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia nowego
przystanku komunikacyjnego przy ulicy Lipowej 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 utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy
ulicy Lipowej w Otmuchowie;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXI/215/206/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Zapytania i wolne wnioski.
Radny Ludwa złożyła dwa ustne wnioski:
1. o dokończenie prac w Wójcicach przy rowach przed posesjami;
2. o położenie chodnika asfaltowego, tym samym o dokończenie inwestycji kanalizacyjnej
w Wójcicach.
Radny Wąsowicz zapytał jaki jest status mostu „cukrowniczego”.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina jest przygotowana i czeka na decyzje Warszawy. Poinformował,
że wartość tego obiektu, to ponad 400 tys. zł i rozmowy trwają.
Radny Zięba złożył ustny wniosek:
1. o remont mostu kolejowego w Starowicach, przy drodze powiatowej
Burmistrz odpowiedział, że ANR w Opolu musi przygotować dokumentację i zabezpieczyć środki finansowe
w 100%, natomiast Gmina to wykona.
Radny Warchał złożył ustne wnioski:
1. o dodatkowy punkt oświetleniowy,
2. o remont zapadniętych mostków.
Burmistrz odpowiedział, że właściciel posesji nie wpuścił projektanta w celu uzgodnień, który miał
opracować dokumentację techniczną.
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Radna Stąpor zgłosiła ustny wniosek:
1. o dodatkowy punkty oświetleniowy przy ul. Warszawskiej przy dawnej Mleczarni.
Zapytała również czy i kiedy przewidziany jest remont drogi przy ulicy Norwida, ponieważ mieszkańcy
skarżą się na uciążliwości w czasie opadów.
Burmistrz poprosił o składanie wniosków na piśmie oraz poinformował, że na niektóre drogi w gminie np.
ul. Lata Kwiatów, Klonową i inne np. w Kałkowie, środki są zabezpieczone w budżecie. Natomiast na resztę
dróg, które wymagają remontu, będzie możliwość ubiegania się o środki z innych źródeł i po
oszczędnościach przetargowych. Burmistrz zakomunikował, że Mleczarnia to przykład spółki, która figuruje
w rejestrach, ale nie ma możliwości egzekwowania od niej należności. Teraz jednak roszczenia w stosunku
do takich spółek, które do 2015 r. nie zaktualizowały swoich danych, przejął Skarb Państwa. Na mocy
ustawy, w tym przypadku to ponad 600 tys. zł należnych Gminie. To spór, który może zakończyć się
w sądzie. Cały majątek i wszystkie niespłacone należności przechodzą na Skarb Państwa i Gmina będzie
chciała to wyegzekwować. Wracając do budżetu na 2017 r. podkreślił, że po przetargach środki finansowe
będą i wtedy będzie można decydować, co z nimi robić. Ulica Norwida może być remontowana tylko
z innych środków.
Radny Zięba złożył ustny wniosek:
1. o informacje na kolejnej sesji o tym, jak Burmistrz wykonał złożone wnioski.
Radny Warchał przedstawił krótko informację na temat imprezy charytatywnej pn. „Gramy dla Szymona”
organizowanej 7 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie dla chłopca, który potrzebuje pilnie
pomocy.
Następnie Przewodniczący odczytał pisma:
1. Banku Spółdzielczego w Otmuchowie do Burmistrza Otmuchowa w sprawie warunków udzielenia
kredytu;
2. Odpowiedź Burmistrza Otmuchowa skierowane do Banku Spółdzielczego w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk życzył wszystkim obecnym na
sali obrad radnym, Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz przybyłym na sesję gościom
Szczęśliwego Nowego 2017 roku.
Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak również życzył wszystkim obecnym na sali oraz ich rodzinom
i przyjaciołom wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 30 grudnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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