
 1 

Protokół z VII wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 28 sierpnia  2015 r. 

 
Nr 7/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 7/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 7/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 

W dniu 28sierpnia 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- wszyscy obecni. 
- Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej- wszyscy obecni. 
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – nieobecny radny Pan Pacławski Aleksander. 
W obradach udział brało 14 radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie.  
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

1) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 

2) zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 

 
Ad 1.  

1) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 
 

Przewodniczący Rady oddał glos Burmistrzowi Otmuchowa, który wyjaśnił radnym potrzebę 
zwołania w trybie pilnym posiedzenia komisji i zwołania Sesji Rady Miejskiej. Mówił, że dla 
Gminy to nader ważne i pilne przedsięwzięcie z uwagi na to, że Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST – PARK” -  to możliwość rozwoju naszego regionu i co za tym idzie 
nowe miejsca pracy. W związku z tym podjęcie uchwał w tych sprawach jest tak ważne. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Wasowicz: czy w związku z tym, czasowo to przyspieszymy? 
Burmistrz : tak, ponieważ powiększa się nam strefa ekonomiczna. To 40 h gruntów dla 
potencjalnych inwestorów. W poniedziałek odbędzie się spotkanie z WEBEREM w tej sprawie.  
Radny Wąsowicz: czy istnieją jakieś złe czynniki, które uniemożliwi ą to? 
Burmistrz : nie wiem.. . To koszt milionów euro i myślę, że nikt nie zlekceważy tej szansy. W I 
etapie ma być zatrudnionych 300 osób, w kolejnym nawet 700.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze 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 zgody na 
objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 
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Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Burmistrz : to nasz teren objęty planem między Ulanowicami, a „Żelkami” w Otmuchowie – 
prawa strona.  
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 zgody na 
objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów  statusem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”. 
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  

 


