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Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 27 listopada 2015 r. 

 
Nr 9/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 9/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 9/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 

W dniu 27 listopada  2015 r. o godzinie 9:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Rady  Miejskiej w Otmuchowie.  
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk. 
- Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- nieobecny radny Pan 
Tadeusz Napora. 
- Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej- nieobecny radny Pan Piórecki Ryszard 
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – wszyscy obecni. 
W obradach udział brało 13 radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie.  
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie Informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2015 r. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

1)  przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej  
     dla Gminy Otmuchów; 
2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
     na terenie Gminy Otmuchów; 
3) dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    
    odbioru ścieków; 
4) przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu  
     „Odnowa wsi w województwie opolskim”; 
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami  
    pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
     o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku; 
6) „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”; 
7) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa   
    Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych        
    w Łambinowicach – Opolu”; 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama  
     nieruchomość; 
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 
10) powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania  
       jej statutu; 
11) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów; 
12) współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego  
       transportu zbiorowego; 
13) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych; 
14) wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
15) opłaty targowej; 
16) wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów; 
17) ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 
18) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
19) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
20) przejęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi  
      zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy  
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      Otmuchów. 
 

Na prośbę Burmistrza, obrady rozpoczęto od Punktu 2, podpunktu 2): zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów - z uwagi 
na wyjazd Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na sesję Rady Powiatu w Nysie.  
 
Ad. 2 

2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Otmuchów. 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
na terenie Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
Ad 1.  

Przewodniczący przedstawił Informacj ę o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów 
za I półrocze 2015 roku. 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionej Informacji        
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 r.  
Nie zgłoszono.  
Przewodniczący stwierdził, ze w/w Informacja rozpatrzona została przez Komisje Rady, które 
nie wniosły do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania 
w sprawie zaopiniowania tej Informacji. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały Informację o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
Ad. 2 
 1) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Burmistrz: to program, który musi być opracowany w ramach tzw. Partnerstwa Nyskiego.         
Do każdego wniosku opracowany będzie projekt i w związku z tym musimy być do tego 
przygotowani. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania              
i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów, rozpatrzony został przez 
Komisje Rady, które nie wniosły do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji                   
o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
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Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Otmuchów; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

3)  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych 
grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odbioru ścieków; 

 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono.  
Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup 
odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odbioru ścieków,  rozpatrzony został 
przez Komisje Rady, które nie wniosły do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji                   
o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odbioru 
ścieków. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
 4) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectw: 
Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu „Odnowa wsi                          
w województwie opolskim”; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono.  
Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectw: Ratnowice, 
Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu  „Odnowa wsi w województwie opolskim”, 
rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niej zmian i poprosił 
Przewodniczących Komisji  o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego 
projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu „Odnowa 
wsi w województwie opolskim”. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
 5) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności  pożytku publicznego                  
i o wolontariacie w 2016 roku; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Wąsowicz: zapoznałem się z tym projektem i moje pytanie: czy w tym roku będą 
oszczędności, czy będzie to forma „co najmniej”? 
Burmistrz: budżet będziemy zatwierdzać, po otrzymaniu opinii z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Kwoty są zabezpieczone w budżecie. Sport będzie rozwijany w gminie, więc 
kwoty nie będą niższe. W ramach PROG na lata 2014-2020, może uda nam się zrobić boiska 
tam, gdzie są potrzebne.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.               
Nie zgłoszono. 
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Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego   i o wolontariacie        
w 2016 roku, rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niej zmian i poprosił 
Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego 
projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności  pożytku 
publicznego  i o wolontariacie w 2016 roku; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
 

6) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie„Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Otmuchów”,rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły 
do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

7) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego o 
współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach – Opolu”; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Burmistrz: dotyczy to apelu jaki skierowano do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego        
o wsparcie finansowe, ponieważ realizowane tam zadania i funkcje mają wymiar 
ogólnonarodowy i międzynarodowy, a to zdecydowanie wykracza poza ramy możliwości 
finansowania regionalnego. Nie stać no to ani nas, jako gmin, ani Marszałka Województwa, stąd 
ten apel. 
Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego o współfinansowanie 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach – Opolu”, rozpatrzony został przez 
Komisje Rady, które nie wniosły do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji                   
o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  w Łambinowicach 
– Opolu”; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
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8) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

9) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

10) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania instytucji 
kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej sta tutu; 
 

Na salę obrad wszedł radny Pan Ryszard Piórecki.  
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Wąsowicz: czy to będzie połączenie Domu Kultury i Zamku? 
Burmistrz: nie. Tu chodzi o zwiększenie możliwości działalności Zamku. Podpisaliśmy umowę     
z Muzeum Nyskim i będziemy mogli między innymi organizować wystawy, ekspozycje i inne. 
Dom Kultury funkcjonuje odrębnie. Zamek będzie instytucją kultury, zgodnie ze statutem. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie powołania 
instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
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11) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: jesteśmy na etapie kończącym opracowania wniosku. Lider opracuje strategie.  
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji ma każdy z obszarów funkcjonalnych. Wynika to           
z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. Postawiliśmy weto, poparł 
nas Starosta Strzelecki i do wielkości każdego miasta, kwota będzie przydzielana na konkretne 
zadania z zakresu rewitalizacji miast. Działamy wspólnie z 17 samorządami i 3 powiatami, stąd 
te konsultacje. Na przykład w ramach transportu, wybrano kilka wsi i tam będą przeprowadzane 
konsultacje społeczne. 
Pan Mazek: informacja była zamieszczona na stronie internetowej, to sprawa nader istotna, 
ponieważ w dokumentach składanych po środki unijne, istnieje zapis, że muszą być 
przeprowadzone konsultacje społeczne. Strategia Otmuchowska jest strategia większą i będą 
wymagane dokumenty z tym związane. Na tym możemy się oprzeć. 
Burmistrz: tu liderem jest Nysa. Środki na obszar funkcjonalny będziemy mogli uzyskać np. na 
rozwój transportu. Będzie wyłoniony lider, gmina lub powiat.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej      
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

12) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy 
Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: dowóz dzieci i młodzieży do szkół – dofinansowanie do 50%, kwota jest niższa niż     
w latach ubiegłych. Refundacja z budżetu państwa w 50%, a przewoźnik ma obowiązek 
zabezpieczyć opiekunów.  
Radny Wąsowicz: dowóz tylko na terenie naszej gminy?  
Burmistrz: tak, jednakże, jeśli ktoś będzie stał i czekał na autobus, kierowca ma obowiazek się 
zatrzymać i zabrać pasażera. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

13) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
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Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

14) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: w związku z deflacją, musimy górne stawki uwzględnić. 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

15) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: jakie Państwo stawki uchwalicie, takie będą obowiązywały w 2016 roku. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
opłaty targowej. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

16) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie długu Gminy Otmuchów; 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: to tylko tak groźnie brzmi, a chodzi o możliwość oszczędności z tytułu odsetek – 
kosztów kredytowych.  
Skarbnik: nasze zobowiązania to pożyczka z budżetu państwa, której oprocentowanie wynosi 
połowy redyskonta weksli, nie mniej jednak niż 3% wyrażonej w stosunku rocznym i kredyt 
długoterminowy, którego odsetki pobierane są wg stawki  zmiennej stopy %, stanowiącej sumę 
stopy bazowej WIBOR dla terminu 1 miesięcznego, obowiązującego w okresie, za który odsetki 
są naliczane i stałej marży Banku w wysokości 1,17 punktów %. 
Burmistrz: w 2016 r. kończymy spłacać 7 mln 400 tys. zł. pożyczki z budżetu państwa, 
zaciągniętej w 2014 r. Zostało nam na początek roku 2016 do spłaty ok.800 tys. zł i jest szansa, 
by zmniejszyć  oprocentowanie. Jest  3%, a może być mniej, wtedy zaoszczędzimy na odsetkach. 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

17) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Kierownik Wydziału Podatkowego – P. Olimpia Szołtysik –Talik: ustawodawca zawęził 
zwolnienia podatkowe, stad konieczność wprowadzenia nowych formularzy podatkowych.         
W naszej gminie w ramach oszczędności jest to uproszczone.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

18) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 
Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: to korekty kosmetyczne, celem uzupełnienia wydatków. W uzasadnieniu jest to 
zawarte. Koniec roku wymusza porządki w budżecie. Jeśli będą  nowe zobowiązania np. 
likwidacja spółki Zamek lub rozliczenia z Zakładem Energetycznym po 1 stycznia 2016 r. – 
środki musza być zabezpieczone. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

19) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
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i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

20) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu 
dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy  Otmuchów. 

 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: wcześniej powiat zarządzał przystankami, myśmy sprzątali a opłaty brał powiat, teraz 
doszliśmy do porozumienia. Przystanki wracają do nas. Za każde zatrzymanie autobusu, 
pieniądze będą szły do nas, a nie do przewoźnika. 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej   
i Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
przejęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy  Otmuchów. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
 
Na tym zakończono protokół. 
1. Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu  
 i Finansów oraz Działalności Gospodarczej i Opieki Społecznej - ........................................... 
                                                                                                                 Sylwester Łucki 
 
2. Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Zdrowotnej -             ........................................... 
                                                                                                                 Brząkała Dorota 
 
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi- 
                                                                                                           .........................................  
                                                                                                               Pacławski Aleksander 
 
 
4. Przewodniczący Rady Miejskiej -                                                  ........................................ 
                                                                                                                 Stanisław Zaczyk 
 
 
Protokołowała J. Wiktorowska  

 


