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Nr OR.0002.3.2014.J.W. 
 

Protokół  Nr III/2014 
z obrad III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie 

w dniu 30 grudnia 2014 r. 
VII  kadencji 2014 – 2018 

 
 Obrady III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 grudnia 
2014 r. - rozpoczęły się o godz. 10:00 zakończyły się o godz.11:40. Obrady odbyły się  w sali 
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Otmuchowie Stanisław Zaczyk. 
           Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady 
III  sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r.  VII kadencji 2014 - 2018 ”. 
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców 
Gminy.  
          Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach 
udział bierze 14 radnych, 1 radny nieobecny  Pan  Zbigniew Górski - co stanowi                      
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał (lista obecności stanowi załącznik do 
protokołu).  
 Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. 
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 Stapor  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 następujący porządek: 
1.  Otwarcie obrad sesji. 
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3.  Wybór sekretarza obrad. 
4.  Przedstawienie porządku obrad. 
5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
         1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
         2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.; 
         3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
         4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
         5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta    
             sama nieruchomość; 
         6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  
             w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach; 
         7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  
             w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
  7. Zapytania i wolne wnioski. 
  8. Zamknięcie obrad sesji. 
 
          Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad. 
 



2 
 

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, 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 otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
     1) 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 sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Uchwała Nr III/11/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
      2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.; 
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 budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r. Przeprowadzono jawne głosowanie.  
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za,  
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Otmuchów na 2014 r. 
        Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r. 
Uchwała Nr III/12/2014  stanowi załącznik do protokołu.  
 
Na salę obrad wszedł radny Pan Zbigniew Górski.  
 
     3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
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Przed odczytaniem projektu uchwały, Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 568/2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Otmuchów.  
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów,  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 uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Otmuchów, następnie stwierdził, że w wyniku głosowania 
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.  
Uchwała Nr III/13/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
        Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
 
       4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
Przed odczytaniem projektu uchwały, Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 567/2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2015 r. 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok, następie 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 uchwalenia budżetu 
Gminy Otmuchów na 2015 rok, następnie stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem 
głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.  
Uchwała Nr III/14/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
        5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość; 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie 
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, 
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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 
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  15 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
- Uchwała Nr III/15/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
         Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. 
 
        6)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  
             w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie 
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 podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w 
gminnych szkołach. 
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  15 za, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach; 
 
- Uchwała Nr III/16/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
dożywiania dzieci w gminnych szkołach; 
 
       7)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia  
             w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie 
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 podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”.  
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  15 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  
- Uchwała Nr III/17/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
 
       Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 
Ad. 7 
           Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej w okresie miedzy 
sesyjnym:  

1) Informacja Wojewody Opolskiego odnośnie analizy oświadczeń majątkowych 
Burmistrza Otmuchowa Jana Woźniaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej  

      w Otmuchowie Pana Stanisława Zaczyka w związku z końcem kadencji.  
2) Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia, z gratulacjami dla Przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie w związku z wyborem 
na VII kadencję. 

3) Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 
Rady Miejskiej w Otmuchowie w związku z rozpoczęciem VII kadencji 2014-2018. 

4) Skarga mieszkanki Suszkowic na pracownika Opieki Społecznej w Otmuchowie. 
 

Ad. 7  
4)    
Na wniosek radnych Rady Miejskiej skarga mieszkanki Suszkowic na pracownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Otmuchowie, została powierzona Burmistrzowi Otmuchowa w celu 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie oraz przedstawienia jego 
wyników Radzie Miejskiej.  
Burmistrz: ponieważ każda ze stron podaję inną wersję tego zajścia, proponuję poczekać, aż 
sprawa będzie rozstrzygnięta przez organy ścigania. 
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski i zapytania.  
Radny Napora: czy prawdą jest, że dom budowany w Maciejowicach ma już lokatorów? 
Burmistrz: nie wiem nic na ten temat. Jest jeszcze za wcześnie. Na koniec 2015 roku 
będziemy o tym decydować.  
Radny Napora: ścieżka do dinozaurów... w niektórych przypadkach trudno dojść przez 
krzewy do tablic informacyjnych. Droga od osiedla Lata Kwiatów do miasta – czy można 
zrobić ławki na tym odcinku drogi dla ludzi starszych? 
Burmistrz: Będą ścieżki dojścia do tablic z informacją o dinozaurach. Ławki na odcinku drogi 
od Lata Kwiatów w stronę miasta będą zrobione w ciągu dwóch miesięcy.  
Radny Wąsowicz: czy na ulicy Ogrodowej, która będzie modernizowana, czy  
w przeznaczonej na to kwocie będzie również naprawiona droga koło kasztana?  
Radny Napora: ten kasztan powinien być wycięty, to drzewo jest chore.  
Burmistrz: odpowiednie służby zajmą się tym. 
Radny Warchał: czy będzie kończony chodnik w Lubiatowie ze środków powiatowych? 
Starosty? 
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Burmistrz: kontynuacja napraw powinna być w tym roku, ale to pytanie nie do mnie, tylko do 
ZDP w Nysie.  
Radna Stąpor: cmentarz parafialny... czy Pan Burmistrz mógłby wpłynąć na proboszcza w 
sprawie naprawy chodników? Może jakiś program, który można by stworzyć, coś 
podpowiedzieć...?Chodniki krzywe, lampy nie działają... 
Burmistrz: nie mamy wpływu na decyzje księdza, ale będziemy chcieli pomóc w tej sprawie.  
Radny Gitlar: obwodnica – energia... Panie Burmistrzu, czy jest potrzeba utrzymywania  
i palenia wszystkich lamp na naszej obwodnicy, czy może wystarczyło by oświetlić tylko 
skrzyżowania? 
Burmistrz: Pewne zdarzenia, które miały miejsce na obwodnicy wcześniej na to nie 
pozwalają. Kiedyś wyłączaliśmy światła o 24:00, teraz to nie możliwe. My nie zarządzamy 
oświetleniem, ale niestety płacić musi gmina. Wystąpiliśmy do Dyrekcji Krajowych Dróg  
i Autostrad o przywrócenie wszystkich świateł, ponieważ policja w Nysie zwraca uwagę na 
coraz większe zagrożenie na obwodnicach, zwłaszcza w tym okresie. Ponieważ nie 
zarządzamy tym, nie mamy wpływu na to, jak to funkcjonuje – chociaż płacić musimy. 
Chcieliśmy by wyłączona była co druga lampa. Powiedziano nam, że jeśli wył ączy się co 
druga lampę, za jakiś czas nie będzie można jej uruchomić. Można jedynie całkowicie 
wyłączyć całe oświetlenie.  
Radny Gitlar: chcielibyśmy, by wszystkie drogi były tak oświetlone jak ta obwodnica. 
rozumiem, że skrzyżowania, ale po co cała droga? Od tego przecież są światła samochodu.  
Burmistrz: niestety... gmina płaci rachunki w całości. 
Radny Gitlar: kolejna sprawa – plac zabaw na Solarium.... Za duże zużycie energii. Po co 
oświetlać do późnej nocy plac zabaw, przecież tam juz nikogo nie ma o tak późnej porze. 
Samo oświetlenie Solarium wystarczy.  
Radny Piórecki: tylko, żeby później nie było, że w tych wyłączonych miejscach dochodzi do 
wandalizmu. Już to przerabialiśmy.  
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi, wnioski, zapytania. 
Ponieważ nie było, zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wioski. 
 
Przewodniczący Stanisław Zaczyk życzył wszystkim obecnym na sali obrad radnym, 
Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz przybyłym na sesję gościom 
Szczęśliwego Nowego 2015 roku. 
Burmistrz Jan Woźniak również życzył wszystkim obecnym na sali wszystkiego dobrego  
w nadchodzącym roku i podziękował za dobrze przepracowany rok. Podkreślił, że wiele 
jeszcze przed nami, jednak jest pewien, że gmina poradzi sobie z wyzwaniami, jakie przed nią 
staną. Prosił radnych i wszystkich obecnych na sali o przekazanie serdecznych życzeń 
szczęścia w Nowym Roku rodzinom i przyjaciołom.  
Na koniec wzniesiono toast tradycyjną lampką szampana.   
 
Ad. 8 
 Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:  
„Zamykam obrady III sesji Rady Miejskiej  w Otmuchowie, w dniu  30 grudnia  2014 r.   
VII kadencji 2014 - 2018”. 
 
Protokołowała J. Wiktorowska 

 
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                     Stanisław Zaczyk 
 


