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Protokół z VI wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 26 czerwca  2015 r. 

 
Nr 6/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 6/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 6/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 
W dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 7:15 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 
Sylwester Łucki. 
- Komisja Oświaty Kultury i Kultury fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej – nieobecny radny Pan Michał Warchał. 
- komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – nieobecny radny Pan Michał Warchał. 
W obradach udział brało 13 radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie.  
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

1) zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r.              
w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

2) zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r.    
w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

3) zmiany Statutu Gminy Otmuchów; 
4) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.       

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie; 
5) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r.       

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów    
i doradców zawodowych; 

6) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
7) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
8) zmiany Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu; 
9) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową 

polegającą na prawie dostępu. 
 

Ad 1.  
1) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały                        
Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r.  w sprawie 
podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

Przewodniczący zapytał, czy są 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 zmiany 
Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r.              



 2 

w sprawie podziału Gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

Na salę obrad wszedł radny Sylwester Łucki. 
W obradach udział bierze 14 radnych, 1 radny nieobecny – Michał Warchał. 

 
2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały                           
Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie 
podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  i zapytał, czy są uwagi, wnioski zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały                     
Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych, 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 Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r.              
w sprawie podziału Gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
3) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Otmuchów. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  Nie 
zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Otmuchów, 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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
4) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w spawie zmiany uchwały Rady Miejskiej     
w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie; 
Przewodniczący zapytał, czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie  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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr 
XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. 
Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie; 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
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i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie; 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r.   
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie;      
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
5) Przewodniczący przedstawił i omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów    i doradców zawodowych; 
 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów  i doradców zawodowych, 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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.  
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
6) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Otmuchów na 2015 rok; 

Przewodniczący zapytał, czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Napora: porównując do planów zamieszczonych w załączniku, to wątpię, czy 320 tys. zł 
to będzie kwota realna. 
Skarbnik: to będzie większa kwota, sukcesywnie to podnosimy. 

Przewodniczący zapytał, czy są  jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Otmuchów na 2015 rok, 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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
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7) Przewodniczący przedstawił i omówiono projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały         
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały      
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się 1. 
 
8) Przewodniczący przedstawił i omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały       
Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu; 
 

Przewodniczący zapytał, czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Burmistrz: chodzi tu o przejęcie działek będących własnością PKP. Tam są media, kable łączące, 
stanowiące część zasilania dworca. Oni przekazując nam to, chcą mieć do tych kabli dostęp. 
Przewodniczący zapytał, czy są  uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu, 
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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.  
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej  sprawie.  
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się 0. 
 
9) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na prawie 
dostępu. 
Burmistrz: analogicznie do poprzedniej uchwały... 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na 
prawie dostępu, 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 pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na prawie dostępu. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na prawie dostępu. 
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Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową 
polegającą na prawie dostępu. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
Przewodniczący odczytał pisma w sprawach: 
1. informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej   
    w Otmuchowie do 30 kwietnia 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.; 
2. pisma radnego Pana Tadeusza Napory dot. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej     
    w dniu 25.05.2015 r.; 
3. informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie dot. wspólnego  
    posiedzenia Komisji Rady Miejskiej; 
4. sprawozdania rocznego z działalności za rok 2014 Ośrodka Pomocy Społecznej   
    w Otmuchowie; 
5. pisma Krajowej Rady Sędziów Społecznych, w sprawie naboru kandydatów na ławników. 
 
Burmistrz: Odnośnie pisma od Pana Napory... Opieka Społeczna w naszej Gminie działa bez 
zarzutu. Zadania wykonywane są wzorowo. Bank Żywności przekazał nam kilka ton żywności     
i z tego korzystamy, wydając posiłki dla wszystkich dzieci w naszej gminie. Zmniejszamy w ten 
sposób koszty. Ciepłe posiłki wydawane są wszystkim dzieciom, bez względu na dochody          
w rodzinie, nie dzieląc dzieci za zamożniejsze i biedniejsze. Koszt posiłku dwudaniowego 
wynosi 3 zł. 
Radny Napora: na moje pierwsze pytanie otrzymałem odpowiedź, natomiast punkt drugi...      
Panie Przewodniczący, czy to było sprawozdanie? 
Przewodniczący: tak. 
Radny Napora: jeśli to było sprawozdanie, to jak realizuje to Rada i my jako radni zapis o tym? 
Czy to forma zapisu, jaka jest w ustawie, czy nie? Komisja Rewizyjna dostała sprawozdanie jak 
realizuje to Opieka Społeczna, a nie czy odczytanie sprawozdania w ten sposób, jest poprawną 
formą, czy nie. 
Przewodniczący: proszę o opinię w tej sprawie Radcę Prawnego. 
Radca Prawny Pan Eugeniusz Kowaluk: forma jest spełniona, ponieważ radnym Rady Miejskiej 
zostało odczytane sprawozdanie, a w nim zawarte wszystkie informacje. 
Burmistrz: w formie uzupełnienia... jestem zobligowany do 15 listopada każdego roku 
przedstawić projekt budżetu na rok następny., zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
Zadania o jakich sygnalizował Kierownik Opiek Społecznej są realizowane w ramach zadań 
zleconych. Zapomogi losowe, zdarzenia losowe, klęski itp. to zadania zlecone gminy. 
dofinansowanie na dożywianie musi być zabezpieczone. Przez okres wielu kadencji OPS 
funkcjonuje bardzo dobrze, a oceniane jest przez wiele instytucji, takich jak Regionalna Izba 
Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Wojewódzki i inne. Jestem dumny z tego 
ośrodka i jego pracowników, ze tak sprawnie funkcjonują. Nie ma znaczenia, czy jest błąd 
systemu, czy podany wiek jest taki, czy inny. Najważniejsze jest to, że podopieczni na tym nie 
stracili. 
Radna Stąpor: środki są i ośrodek funkcjonuje bardzo dobrze. Nie dochodzą do nas żadne 
informacje od ludzi o nieprawidłowościach. O co więc chodzi? Doszukuje się Pan, Panie Radny, 
nieprawidłowości tam, gdzie ich nie ma. 
Radny Napora: moje pytanie nie było skierowane w ten sposób, by udowodnić, że coś jest źle.   
W jakiej formie powinno być odczytane to sprawozdanie – to było moje pytanie. chodzi tylko      
o zapis. Nie doszukuje się niczego złego Pani Radna. 
 Kierownik OPS Pan Krzywak: kontaktowałem się w tej sprawie z Opolem, nie udało nam się 
skorygować zaistniałego błędu w systemie, o który tu chodzi. System nie przyjmował poprawek. 
Zapotrzebowanie przyjęte w budżecie jest przemyślane i opracowane prawidłowo, a środki 
zabezpieczone na przyszły rok. Kryterium będzie podniesione, a co za tym idzie, więcej będzie 
korzystających z różnych form pomocy. Dotacje państwowe mogą być do 80% na zadania, ale 
jest tu słowo „DO”, więc resztę zabezpiecza gmina. 
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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  

 


