OR.0002.1.2017.J.W.
Protokół Nr XXII/2017
z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28 lutego 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 lutego 2017 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 11:00, z uwagi na przedłużony czas trwania
Komisji Rady Miejskiej obradujących wspólnie. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXII sesji Rady
Miejskiej w dniu 28 lutego 2017 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 Dorota Brząkała. (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna, Pani Anna Ludwa 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
14 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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2016 r.
7. Informacja nt. realizacji programów „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
oraz „Przeciwdziałania Narkomanii” przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków w 2016 r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji VII kadencji Rady Miejskiej w Otmuchowie obradujących
na wspólnych posiedzeniach w 2016 roku.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok;
2) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok;
3) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia
Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok;
4) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej
w Otmuchowie na 2017 rok;
5) ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów;
6) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
8) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022”;
9) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
11) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zwiększenie dostępności do świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
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12) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
13) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
15) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. 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 poinformował, że punktem porządku obrad jest Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2016 r.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali ww. Sprawozdanie, wnikliwie się z nim
zapoznali 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 dotyczące Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pożytku publicznego za 2016 r. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejsze Sprawozdanie.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2016 r.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Informacja nt. realizacji
programów „Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Przeciwdziałania
Narkomanii” przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym
wykorzystanie środków w 2016 r.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali ww. Informację, wnikliwie się z nią zapoznali
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 dotyczące Informacji nt. realizacji programów „Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Przeciwdziałania Narkomanii” przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków w 2016 r.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszą Informację.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację nt. realizacji programów
„Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Przeciwdziałania Narkomanii” przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otmuchowie w tym wykorzystanie środków
w 2016 r. Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
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Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2016 rok.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali ww. Sprawozdanie, wnikliwie się z nim
zapoznali 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 dotyczące Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie za 2016 rok. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejsze Sprawozdanie.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2016 rok. Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Sprawozdanie z działalności
Komisji VII kadencji Rady Miejskiej w Otmuchowie obradujących na wspólnych posiedzeniach
w 2016 roku.
Przewodniczący zakomunikował, że Radni otrzymali ww. Sprawozdanie, wnikliwie się z nim
zapoznali 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 dotyczące Sprawozdania z działalności Komisji VII kadencji Rady
Miejskiej w Otmuchowie obradujących na wspólnych posiedzeniach w 2016 roku.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejsze Sprawozdanie.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji
VII kadencji Rady Miejskiej w Otmuchowie obradujących na wspólnych posiedzeniach w 2016 roku.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 10
Przewodniczący zakomunikował, że radni wysłuchali obszernego sprawozdania Burmistrza
z działalności w okresie między sesjami w sprawach wniosków, które wpłynęły w tym czasie, realizacji 17
uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia oraz w sprawach bieżących, na posiedzeniu wspólnym Komisji
Oświaty, Komisji Planowania Budżetu i Komisji Rolnictwa.
Ad. 11
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 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 zatwierdzenia Planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok.
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
zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok;
Uchwała Nr XXII/216/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz
Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok.
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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 sprawie …
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 XXII/217/2017 stanowi załącznik do protokołu.
3) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 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 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 zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie na
2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/218/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej
w Otmuchowie na 2017 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 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 zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa i Problemów
Wsi Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/219/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Otmuchów, 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, z poprawką wniesioną przez radnego
Naporę i przegłosowaną na posiedzeniu Komisji obradujących wspólnie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
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0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/220/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę 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 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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat
5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/221/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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 projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 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
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXII/222/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022”.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata

2016-2022”.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/223/2017 stanowi załącznik do protokołu.
9) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 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 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 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/224/2017 stanowi załącznik do protokołu.
10) 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 –
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 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 XXII/225/2017 stanowi załącznik do protokołu.
11) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zwiększenie dostępności do świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
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 udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zwiększenie
dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/226/2017 stanowi załącznik do protokołu.
12) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego, 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 udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nyskiego. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/227/2017 stanowi załącznik do protokołu.
13) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
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Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów, 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 przekazania Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/228/2017 stanowi załącznik do protokołu.
14) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2017 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 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXII/229/2017 stanowi załącznik do protokołu.
15) 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 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 XXII/230/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 12
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski i odczytał pisma, jakie
wpłynęły do biura Rady Miejskiej.:
1. Uchwałę nr 72/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowana deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy
Otmuchów na 2017 r.
2. Uchwałę nr 35/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś wnioski, zapytania.
Radny Wąsowicz: mój wniosek dotyczy skargi mieszkańców ulicy Piastowskiej i 1 Maja, w sprawie
samochodów ciężarowych przewożących piasek niszczących nawierzchnię, która jest i tak nierówna. Jazda
ciężkich pojazdów powoduje dalsze niszczenie.
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Burmistrz: zgłosimy sprawę do Policji i ewentualnie będzie tam znak drogowy.
Radna Anna Ludwa: potrzebna jest lampa oświetleniowa na placu zabaw w Wójcicach, tam też znajduje się
siłownia na powietrzu.
Radny Michał Warchał: mój wniosek dotyczy punktu oświetleniowego w Ligocie Wielkiej.
Przewodniczący przypomniał o składaniu wniosków na piśmie.
Wobec braku dalszych wniosków i uwag, zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 13
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 28 lutego 2017 r. VII kadencji 2014 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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