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Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 29 grudnia  2015 r. 

 
Nr 10/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 10/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 10/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 

W dniu 29 grudnia   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 
Waldemar Wąsowicz. 
- Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej- nieobecny radny Pan Piórecki Ryszard i Pan Waldemar Wąsowicz. 
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – wszyscy obecni. 
W obradach udział brało 13 radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie.  
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok; 
5) zmiany Statutu Gminy Otmuchów; 
6) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu; 
7) przystąpienia Gminy Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  
    POŁUDNIOWY”; 
8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów   

          na rok 2016; 
      9) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
          dla Gminy Otmuchów na rok 2016; 
     10) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków       
            i zasad korzystania z tych przystanków; 
     11) wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego  
           działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie; 
     12) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków  
            transportowych. 
 

Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Wniosek został 
odczytany i przegłosowany. Stosunkiem głosów: 13 – za,  0 – przeciw, 0 – wstrzymało się od 
głosu, Rada Miejska w Otmuchowie przyjęła porządek posiedzenia komisji po zmianach. 
 

Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach: 

1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok; 
5) zmiany Statutu Gminy Otmuchów; 
6) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu; 
7) przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  
    POŁUDNIOWY”; 
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8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów  
                na rok 2016; 

9) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów        
    Alkoholowych   dla Gminy Otmuchów na rok 2016; 
10) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz  
      warunków  i zasad korzystania z tych przystanków; 

  11) wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego  
                  działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie; 
  12) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku  
                  od środków  transportowych. 
  13) zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada    
                  2015 r. w sprawie opłaty targowej; 
  14) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
  15) zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Ad. 1 

1)  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 

 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Skarbnik: to plan wykonania za 2015 rok. 
Przewodniczący spytał, czy są jakieś uwagi? Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w 
projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian     
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 
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy 
Otmuchów na 2015 rok; 
 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. 
Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Radna Ludwa: w planie wydatków... chodzi o dokapitalizowanie... czy to będą dwie instytucje? 
Burmistrz: nie. Na walnym zgromadzeniu będzie uchwalona likwidacja spółki, do 15 marca 2016 
roku zakończymy to. Wszystkie pasywa i aktywa będą zamykane. Powstała instytucja Dom 
Kultury Zamek. Korektę przygotuje księgowa.  
Radny Napora: przy wydatkach majątkowych z ubiegłego miesiąca, zmniejszamy wydatki          
o ponad milion złotych. Czy już w listopadzie nie było wiadomo o tym? Na komisji Rewizyjnej 
omawialiśmy ta sytuację. We wrześniu było to 2 mln. zł, w listopadzie 1 mln. a teraz 925 tys. zł. 
Omawialiśmy  stan na koniec września – 635 tys. zł. Czyli wydaliśmy 280 tys. zł. Czego 
dotyczył ten wydatek?  
Burmistrz: Umowę mieliśmy zawartą do końca września. Jesteśmy na etapie inwentaryzacji. 
Przejmiemy to 4 stycznia 2016 r. Po inwentaryzacji okaże się ile jeszcze musimy zabezpieczyć 
środków finansowych. Prawdopodobnie będzie to poniżej kosztów. Musimy wyłonić 
wykonawcę, który ma się tym zająć do 30 września przyszłego roku. W tej chwili Pan Wicher to 
oblicza i inwentaryzuje. Podwykonawca pismem przekazał nam klucz. 
Radny Napora: w listopadzie było pięć zadań: dron, piec w Kałkowie, autobus, kanalizacja           
i rewitalizacja. Nie wykonamy tego lub trzeba będzie  przełożyć, bo to półtora miliona złotych. 
Następna sprawa, to dywidendy... 30 tys. – zmniejszenie. Dywidenda 166 tys. zł spodziewaliśmy 
się kwoty 200 tys. zł. Analizowałem to od 2012 roku -  jak jest dywidenda, to uchwalamy 
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dopłaty do wody i ścieków, czyli dajemy więcej, niż bierzemy. Najlepiej byłoby nie dopłacać do 
wody, a zrównoważyć to na 0. Taryfa powinna być niższa. PWi K nie planuje żadnego zysku. 
Przedsiębiorstwo może się rozwijać przez amortyzację. 
Burmistrz: O dywidendzie decyduje Przedsiębiorstwo. W rzeczywistości 200 tys. zł które 
dopłacamy do ścieków i wody, to zabezpieczenie, ponieważ są osoby, które notorycznie nie 
płacą za wodę. Procesy trwają, a pieniędzy nie ma. Musimy dopłacać, nie możemy się 
zastanawiać, czy to robić, czy nie. Ustawodawca zabronił między innymi rozgraniczania 
podmiotów, którym się należy i którym się nie należy. Dlatego przez lat 11 ta dopłata do 
każdego kubika była. Firma musi się rozwijać i chcemy, żeby to było z pożytkiem dla Spółki. 
Nie możemy wykreślać zadań. Czekamy na ogłoszenie naboru i w budżecie muszą być 
zabezpieczone na ten cel środki. Na 2016 rok wpisaliśmy zadanie zakupu autobusu. Komisja 
Europejska ustaliła, że plan rewitalizacji ma być opracowany w innej formie. Miasta, które będą 
rewitalizowane w ramach konkursu, musza mieć powyżej 5 tys. mieszkańców. Kiedy będzie taka 
możliwość, zadanie zostanie wprowadzone. Kanalizacja – zadanie to zostało przesunięte na I lub 
II kwartał 2016 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę, na rozpoczęcie inwestycji. Mamy 
możliwość dobrze przygotować się z dokumentacją na to zadanie.  
Radny Napora: czy 320 tys. zł to będzie wystarczająca kwota jeśli chodzi o Zamek, jako spółkę? 
Burmistrz: wykonanie będzie około  300 tys. zł. Zostanie rozliczona z bankiem i na wydatki 
bieżące. Rezerwa 20 – 30 tys. zł na dokończenie zamknięcia spółki.  
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do zgłoszonego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy 
Otmuchów na 2015 rok 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 zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

3)  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 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 uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 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 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

4) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Otmuchów na 2016 rok; 

 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. 

Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Napora: hala widowiskowo-sportowa miała być oddana w październiku 2015 r. Nie 
skończyło się to zadanie z wiadomych powodów. Nie mogłem wyliczyć skąd wzięło się 1 900 
tys. zł.  Skąd ten przyrost wartości? 
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Skarbnik: w 2015 r. kwota była ujęta w planie. To jest plan. Wykonanie w 2015 r. to 313 tys. zł. 
a plan to 1 900 tys. zł. Nie możemy przenosić do 2016 roku połowy kwoty, tylko całość.  
Burmistrz: to co zrealizowaliśmy w 2015 r. opiewa na kwotę 315 tys. zł i kwota ta została 
przekazana wykonawcy. Zadanie jest wykonane w 80% , a 20% jest jeszcze do wykonania.           
Całość kwoty -100%,będzie przeniesione na 2016 rok i musi być rozliczona co do 1 grosza. 
Zapis ten umożliwia nam zakończenie całej inwestycji. Zapłaciliśmy za więźbę i inne wydatki 
fakturowane. Przekazujemy pieniądze syndykowi.  
Radna Ludwa: o jaką nieruchomość chodzi przy wydatkach majątkowych? 
Burmistrz: to środki zabezpieczone na wypadki, np. WIBUD COM, działki które są  
wyprzedawane. Mamy prawo pierwokupu. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze zapytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono.  

Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Otmuchów na 2016 rok, 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 budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
 5) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
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 zmiany Statutu 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 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

6) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu; 
 

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 przyjęcia zmiany Statutu Związku 
Gmin śląska Opolskiego w 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 przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

7) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Otmuchów do stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  POŁUDNIOWY”. 
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Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. 

Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Burmistrz: Stowarzyszenie to ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego 
oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, 
tworzących to stowarzyszenie, poprzez między innymi pozyskiwanie środków na realizację 
przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, wymianę informacji                      
i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący stwierdził, że  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Otmuchów do stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”; 
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 Gminy Otmuchów do stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  POŁUDNIOWY”; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

8) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2016. 
 

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Napora: przyjmujemy program co roku. Czy tamte coś wniosły? W rozdziale 4 jest zapis: 
składanie sprawozdania. Czy 3 tys. zł w naszym budżecie, to wystarczająca kwota? Mamy na 
osiedlu człowieka, który nie daje się poskromić, diluje i nie ma na niego siły.  
Burmistrz: ani ta, ani większa kwota nie pomoże. Wiemy, że jeśli dochodzi do takich sytuacji, to 
trudno jest o radę. Zakupiliśmy alkomaty i narkotesty, ale prawo w tej kwestii nie jest 
kompatybilne. Rodzice bądź opiekunowie muszą wyrazić zgodę na poddanie takiej osoby 
testowi. To temat dla nas nie do przeskoczenia. To przykre, bo w rozmowach z rodzicami nie ma 
pomocy, a wręcz agresja. Dyrektorzy szkół są bezradni, a gmina sama tego nie załatwi.  
Radny Gitlar: wobec tej osoby już jest wszczęte postępowanie sądowe. Czy sprawozdanie na ten 
temat nie powinno być składane? 
Inspektor Pani Ewa Urzędowska: robimy takie sprawozdanie dla Ministerstwa Zdrowia, ale 
Radzie Miejskiej też możemy je składać.  
Radna Stapor: rodzice nie pomagając instytucjom, chcą w jakiś sposób uchronić dziecko od kary.  
Dyr. ZOS Pan Wiesław Mazek: szkoły prowadzą profilaktykę antynarkotykową                             
i antyalkoholową, mówiącą o przeciwdziałaniu takim zachowaniom. Są wyodrębione środki       
w budżecie po to, by wspomóc w formie pogadanek, prelekcji, wydawania ulotek i innych.  

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 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2016. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

9) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  Alkoholowych   dla Gminy 
Otmuchów na rok 2016. 
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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 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   dla 
Gminy Otmuchów na rok 2016; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

10) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków  i zasad korzystania z tych 
przystanków; 

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 określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz  warunków  i zasad 
korzystania z tych przystanków; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

11) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5 położonej 
w Otmuchowie. 
 

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z konieczności 
uregulowania sprawy własności przebiegającego przez działkę kolektora sanitarnego. Właściciel 
kolektora zaproponował Gminie Otmuchów wykup za cenę 2 000 000,00 zł jednak była to 
propozycja nie do przyjęcia. Firma Brawet skierowała sprawę na drogę postępowania sadowego. 
W tym roku przystąpiliśmy do rozmów w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego całej 
działki wraz z kolektorem. Rzeczoznawca majątkowy dokonał oceny wartości szacunkowej 
prawa użytkowania wieczystego gruntu po uwzględnieniu kosztów jego rekultywacji, wartości 
kolektora sanitarnego oraz budynku przepompowni. Łączna wartość określona została na kwotę 
736 000,00 zł. W wyniku rozmów  firma Brawet wyraziła zgodę na sprzedaż swojej własności za 
kwotę 700 000,00 zł  
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 
wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego  działki nr 
907/5 położonej w Otmuchowie. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
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12) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków  transportowych. 
 

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 ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków  transportowych. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

13) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie opłaty 
targowej. 

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 zmiany 
Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie 
opłaty targowej; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

14) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały               
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Kier. Wydz. WP Pani Olimpia Szołtysik-Talik: w związku z wprowadzeniem w dniu 23 
listopada ustawy o rewitalizacji i w konsekwencji zmiany ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, podjęcie tej uchwały stało się koniecznym.  
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 
zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

15) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały               
w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 



 8 

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 formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
Głosów za – 13, 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  

 


