OR.0002.2.2017.J.W.
Protokół Nr XXIII/2017
z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 marca 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 marca 2017 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:00. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXIII sesji Rady
Miejskiej w dniu 30 marca 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. Nieobecny radny Pan Ryszard Piórecki (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
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 Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
2) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów;
5) zaopiniowania wniosku Krzysztofa Szumskiego dotyczącego utworzenia Ośrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt w m. Piotrowice Nyskie;
6) dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie –
etap III i IV”;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu użytkowego;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
10) udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium
Medicum Uniwersytetu Opolskiego;
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
12) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
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Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Burmistrz zgłosił
autopoprawkę do porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie
porządku obrad. Stosunkiem głosów za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0, wniosek uzyskał bezwzględną
większość ustawowego składu Rady. Rada Miejska przyjęła wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
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. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów;
2) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów;
5) zaopiniowania wniosku Krzysztofa Szumskiego dotyczącego utworzenia Ośrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt w m. Piotrowice Nyskie;
6) dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie –
etap III i IV”;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu użytkowego;
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
9) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
10) udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium
Medicum Uniwersytetu Opolskiego;
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
12) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów instrumentem
płatniczym;
14) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;

8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
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 oddał głos Burmistrzowi Otmuchowa.
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Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Realizacja 15 uchwał podjętych na XXII sesji w dniu 28 lutego 2017 r.
Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Realizacja

1.

XXII/216/2017

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie na 2017 rok;

OR:
Uchwała będzie realizowana przez cały rok 2017, zgodnie
z harmonogramem kwartalnym

2.

XXII/217/2017

OR:
Uchwała będzie realizowana
przez cały rok 2017

3.

XXII/218/2017

4.

XXII/219/2017

5.

XXII/220/2017

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2017
rok;
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;
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji
Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej w
Otmuchowie na 2017 rok;
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów;

6.

XXII/221/2017

7.

XXII/222/2017

8.

XXII/223/2017

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Wierzbno na lata 2016-2022”;

ZOS:
Uchwała będzie stanowić podstawę do podjęcia uchwały
o sieci szkolnej po uzyskaniu opinii związków zawodowych
oraz pozytywnej opinii kuratora oświaty
RP:
Uchwała w realizacji

9.

XXII/224/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego;

RP:
Uchwała w realizacji

10.

XXII/225/2017

11.

XXII/226/2017

MK:
Zarządzeniem nr 22/2017 z dnia 28.02.2017r, nieruchomości
zostały wykazane do dzierżawy.
Skarbnik:
Uchwała w realizacji

12.

XXII/227/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu
Nyskiego na zwiększenie dostępności do świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczoleczniczych;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Nyskiego

13.

XXII/228/2017

Skarbnik:
Uchwała w realizacji

14.

XXII/229/2017

w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017
rok;

15.

XXII/230/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej

Skarbnik:
Uchwała w realizacji

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Otmuchów;
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;

OR:
Uchwała będzie realizowana
przez cały rok 2017
OR:
Uchwała będzie realizowana
przez cały rok 2017
ZOS:
Uchwała będzie stosowana do wypłaty stypendium szkolnego
w 2017 r. w dwóch transzach (I-VI oraz IX-XII) oraz w
latach następnych do czasu zmiany uchwały.
ZOS:
Uchwała będzie stosowana przez dyrektorów przedszkoli
w 2017 i w kolejnych latach do momentu zmiany przepisów.

Skarbnik:
Uchwała w realizacji

Skarbnik:
Uchwała w realizacji

Burmistrz poinformował o trzech wnioskach złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym (28 lutego
- 30 marca 2017 r.:

1. Radna Anna Ludwa złożyła wniosek 2 marca 2017 r. dot. zainstalowania lampy oświetleniowej
w parku nad placem zabaw dla dzieci obok którego zamontowane też są urządzenia do ćwiczeń dla
dorosłych ufundowane przez Kopalnię Górażdże. Wystosowano 15.03.2017 r. odpowiedź do radnej,
w którym poinformowano, że w parku nad placem zabaw dla dzieci zostanie zamontowana
lampa z czujnikiem na ruch. RP.R.15.2017
2. Radny Waldemar Wąsowicz złożył wniosek 2 marca 2017 r. dot. ograniczenia przejazdów pojazdów
mechanicznych o wysokim tonażu na ul. Piastowskiej i 1 Maja. Wystosowano 14.03.2017 r. odpowiedź
do radnego, w którym poinformowano, że przy ul. Piastowskiej zostanie zamontowany znak
ograniczenia tonażu do 3,5 tony, oraz że ul. 1 Maja należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie i tam
należy się zwrócić w celu zmiany organizacji ruchu na ww. ulicy. RP.7211.21.2017
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3. Radny Michał Warchał złożył wniosek 13 marca 2017 r. dot. zamontowania lampy oświetleniowej
w Ligocie Wielkiej. Wystosowano 24.03.2017 r. odpowiedź do radnego informujące o wystąpieniu
z wnioskiem do Tauron Polska Energia S.A o wydanie warunków technicznych. RP.7021.09.2017
Burmistrz poinformował również o sytuacji Ośrodka Sandacz nad Jeziorem Otmuchowskim.
Burmistrz: dowiedzieliśmy się, od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, że obiekt jest
przeznaczony do rozbiórki. Nie zgadzamy się z tym i daliśmy temu wyraz w piśmie skierowanym do Pani
Dyrektor oraz na bezpośrednim spotkaniu. Ustalenia z poprzednim zarządem niestety będą musiały być
odnowione. W chwili obecnej mamy użyczenie Sandacza na dłuższy termin. Chcielibyśmy ośrodek
zintegrować z budowanym w Sarnowicach Domem Pomocy Społecznej, aby pensjonariusze mieli
możliwość korzystania z niego.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli 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 sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Otmuchów.
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
ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów.
Uchwała Nr XXIII/231/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów;
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 określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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 XXIII/232/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 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 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXIII/233/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2017 r. na terenie Gminy 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIII/234/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) zaopiniowania wniosku Krzysztofa Szumskiego
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w m. Piotrowice Nyskie;

dotyczącego

utworzenia

Ośrodka

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
wniosku Krzysztofa Szumskiego dotyczącego utworzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w m.
Piotrowice Nyskie, 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 zaopiniowania wniosku Krzysztofa Szumskiego dotyczącego utworzenia
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w m. Piotrowice Nyskie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIII/235/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Otmuchowie – etap III i IV”;
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.
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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 dofinansowania oraz realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV”.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIII/236/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu użytkowego;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów najmu lokalu użytkowego.
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 najmu lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XXIII/237/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) 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 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 XXIII/238/2017 stanowi załącznik do protokołu.
9) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Autopoprawkę do projektu 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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
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
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Uchwała Nr XXIII/239/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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10) udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie
Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego;
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 udzielenia dotacji inwestycyjnej dla
Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.
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
udzielenia dotacji inwestycyjnej dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium
Medicum Uniwersytetu Opolskiego.
Uchwała Nr XXIII/240/2017 stanowi załącznik do protokołu.
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Autopoprawkę do projektu 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
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
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Uchwała Nr XXIII/241/2017 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
14 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 XXIII/242/2017 stanowi załącznik do protokołu.
13) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów
instrumentem płatniczym;
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.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów instrumentem płatniczym;
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
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otmuchów instrumentem
płatniczym.
Uchwała Nr XXIII/243/2017 stanowi załącznik do protokołu.
14) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
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
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.
Uchwała Nr XXIII/244/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektów uchwał.
Ad. 8
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Napora: informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 kwietnia br. o godzinie 9:00
w biurze Rady Miejskiej. Materiały powinny być dostarczone 4 kwietnia i proszę członków komisji
o zapoznanie się z nimi.
Przewodniczący odczytał pisma, jakie wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
1. Pismo Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego - Czesława Tomalika dot. stanowiska Związku
wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia
dwukadencyjności wstecz.
2. Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego – Norberta Krajczego, w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu.
3. Pismo prezesa MZLKS „Czarni” Jana Dyndora w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok
2018 na modernizację stadionu miejskiego w Otmuchowie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej”.
Burmistrz: odnośnie pisma Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. Tylko my zgłosiliśmy
sprzeciw wobec zakazu budowania w odległości 100 m od linii rzek, cieków itd. Nie satysfakcjonuje nas
podjęta decyzja, dlatego w dalszym ciągu interweniujemy. Dochodzimy do takich konkluzji, że działki te
będą traktowane jako mało atrakcyjne. Stąd nasz sprzeciw. Wyłonimy firmę. Będzie zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego. Będzie to kosztowne, ale musimy to zrobić.
Radny Warchał: czy można coś więcej na temat stadionu?
Radny Gitlar: nie trzeba się nad tym zastanawiać.
Burmistrz: projekt budżetu na przyszły rok będzie opracowywany w miesiącach październik, listopad br.
Każdy wniosek trzeba przeanalizować, rozpatrzyć. Właścicielem stadionu jest Gmina. Inwestorem
i realizatorem może być tylko Gmina, a nie Klub. Można przedstawić projekty, ale trzeba mieć źródła
finansowania. To IV liga okręgowa. Ministerstwo Sportu wprowadziło taki program na stadiony
lekkoatletyczne z dofinansowaniem 80%, dla użyteczności publicznej. Udział własny Gminy to 15-20%
i trzeba będzie z taką koncepcją się zderzyć. Jak to zrobić i co zrobić? Trzeba mieć dokumentację,
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pozwolenie na budowę, stan techniczny potwierdzony certyfikatem itd. Stadion był remontowany w latach
80-tych, wydatkowano kwotę 200 tys. zł, wybudowano trybuny, hotelik, zmodernizowano szatnie. Wtedy
FAWIMED zakupił potrzebne rurki. Powoli modernizowano co było trzeba. Na pewno nie zostawimy tego
bez odzewu. Odbyło się już pierwsze spotkanie z „Czarnymi” i LZS. Wypracowaliśmy stanowisko
w sprawie szkolenia młodzieży i do tematu wrócimy po wakacjach. Do takiego przedsięwzięcia trzeba się
przygotować i dokumentacyjnie i finansowo.
Radny Warchał: jeśli Burmistrz wspomniał o dofinansowaniu w 80%, to może warto zainwestować
w stadion lekkoatletyczny.
Burmistrz: najpierw trzeba mieć środki i zabezpieczenie w budżecie w kwocie kilkudziesięciu tysięcy
złotych na wkład własny.
Radna Stąpor: Panie Burmistrzu, jeśli już jesteśmy przy sporcie, to proszę o wsparcie dla młodzieży do lat 12
z „Orlików 2007”. Zawody będą w czerwcu pod Warszawą i warto wspierać takie inicjatywy.
Burmistrz: wiem. Od nas dostaną transport i opiekuna. Rodzice też się w to włączyli. W dotacji dla
„Czarnych” jest kwota zabezpieczona w budżecie na sprawy bieżące. Pan Michałowiocz zgłosił drużynę 12
osobową do Białobrzegu.
Przewodniczący Zaczyk: gwoli informacji, w Grądach też trenują dziewczyny i jadą na finały do Warszawy
w czerwcu.
Radny Napora: sport rozwija się. Nie tylko piłka nożna, również ręczna, koszykówka, sporty walki. Może
Komisja Oświaty wezwałaby kluby i zajęłaby się tą sprawą. Warto byłoby dotrzeć do nauczycieli FW,
trenerów, opiekunów i wypracować stanowisko, ponieważ jak widać są postulaty w tej sprawie. Wtedy
będzie można włączyć odpowiedni zapis w budżet na przyszły rok i zdecydować. Jest czas, aby się tym
zająć, żeby nie przespać.
Radna Stapor: priorytetem jednak jest DPS w Sarnowicach, dom w Maciejowicach, te inwestycje, które są
rozpoczęte.
Dyr. ZOS: trzeba rozróżnić dwie rzeczy, mianowicie: sport szkolny i tu rozpiętość jest bardzo duża.
Nauczyciele przygotowali deklaracje, ile godzin dodatkowo mogą przeznaczyć na sport. W ramach sportu
szkolnego są rozgrywki. Orliki działają przez szkołę właśnie. Możemy rozwijać sport na szczeblu
regionalnym. Sport szerszy, musi mieć sponsorów. Liga koszykówki II i III, to potężne środki finansowe,
dlatego potrzeba strategicznych sponsorów. To wsparcie, które jest teraz, jest na miarę naszych możliwości.
Wielki sport wymaga zaplecza, którego my nie mamy.
Radny Warchał: np. sporty walki, czy inne. Jeśli przyjedzie sponsor, to chciałby mieć coś, jakieś zaplecze.
Radny Wąsowicz: nie mówmy o wynikach. Naszym obowiązkiem jest stwarzanie warunków, aby dziecko
nabyło nawyków sportowych. Są tradycje w każdym miejscu. Piłka nożna, ręczna, koszykówka. Dzisiaj
zajmują się tym pasjonaci.
Burmistrz: pasjonaci, to w tym wypadku za duże słowo. Który nauczyciel robi to za darmo? Proszę
wymienić choćby jednego.
Radny Wąsowicz: nauczyciele, opiekunowie jeżdżą na zawody w dni wolne od pracy.
Burmistrz: skoro prowadzi drużynę, chce się tym zajmować i bierze za to pieniądze, to nie jest to pasjonat.
Radny Wąsowicz: obaj mamy rację.
Burmistrz: pasjonat wozi dzieci na różne treningi, turnieje, spotkania sportowe, prawie każdego dnia. Żyje
tym.
Radny Napora: propozycją, którą tu podałem warto się zająć. Jeśli nie mamy pieniędzy, to trzeba się spotkać
i o tym powiedzieć. Trzeba coś wypracować. Podjęcie decyzji w sprawie jakichkolwiek tego typu inwestycji
stanowić będzie wzorzec dla kogoś innego, kto chciałby z tego skorzystać, dla następnej rady na przykład.
Burmistrz: musimy też wiedzieć czego chcemy i realizować to, co jest już zapisane. Teraz w budżecie,
w WPF w płynności finansowej jest porządek. Pieniądze unijne się kończą. W 2021 roku więcej będziemy
płacili niż otrzymywali. Nie będzie już możliwości otrzymania takich sum dotacji, jak teraz. W niektórych
rejonach kraju nie będzie ich wcale. Pieniądze z PROW i innych programów, będą tylko tam, gdzie będą
konieczne. Głównie na wschodzie kraju. My już nie dostaniemy. Ponad 900 milionów euro to koniec dotacji.
Radny Gitlar: do Pana Burmistrza: mieszkańcy ulicy Grodkowskiej – tam jest problem dojazdu.
Burmistrz: sprawa jest już załatwiona., mieszkańcy otrzymali odpowiedź.
Radny Napora: była skarga mieszkańców w pobliżu DINO. Bardzo długo czekali na drogę. Sprawa dotyczy
zabudowy. Czekaja na odpowiedź.
Burmistrz: była wizja lokalna, byli mieszkańcy. Nie będzie tam sprzętu ciężkiego, to zniknie. Mieszkańcy
mieli pretensje, ale sprawa jest już załatwiona. Pan Czerwiec dostanie odpowiedź. Przy ulicy Piastowskiej
też będą znaki drogowe ograniczające tonaż.
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Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, wolne wnioski. Nie było, wobec czego zamknął ten
punkt porządku obrad.
Ad. 9
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści: „Zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 30 marca 2017 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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