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Nr OR.0002.11.2015.J.W. 
 

Protokół  Nr XI/2015 
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie 

w dniu 29 grudnia 2015 r. 
VII  kadencji 2014 – 2018 

 
 Obrady XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 grudnia 2015 r. 
- rozpoczęły się o godz. 10:30 zakończyły się o godz.11:45. Obrady odbyły się  w Ratuszu 
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej       
w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk. 
           Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady 
XI  sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 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 12 radnych, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. 
Nieobecny radny Pan Zbigniew Górski, Pan Waldemar Wąsowicz, Pan Ryszard Piórecki 
(lista obecności stanowi załącznik do protokołu).  
 Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad. 
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna, Pani Brząkała Dorota zgłosiła kandydaturę radnej 
Pani Bożeny Stąpor , radna Pani Bożena Stapor 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 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią 
Bożenę Stąpor na sekretarza obrad. 

Na salę obrad wszedł radny Pan Zbigniew Górski. 
Rada Miejska obradowała w składzie 13 radnych. 
 
 Przewodniczący odczytał porządek obrad: 
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 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; 
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     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. 
 
  7. Zapytania i wolne wnioski. 
  8. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. 
 
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej 
w Otmuchowie w dniu 29 grudnia  2015 r. o następującej treści: 
-  w punkcie 6, 
- w podpunkcie13, wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/85/2015 
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. o opłacie targowej; 
- w podpunkcie 14, wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
- w podpunkcie 15, wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do 
porządku obrad. Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie: za 13 – przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0.  
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
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 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      
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            od środków transportowych. 
     13) zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada  
           2015 r. o opłacie targowej; 
     14) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
     15) zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad. 
 
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 13 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, w wyniku którego stosunkiem głosów 13 za, 0 
przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.  
Uchwała Nr XI/91/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
 

2) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
 
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 w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
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 Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania 
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok. 

Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Uchwała Nr XI/92/2015  stanowi załącznik do protokołu.  
 

3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
 

Przed odczytaniem projektu uchwały, Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 475/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Otmuchów na lata 2016-2024. 

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów, 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 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania 
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
Uchwała Nr XI/93/2015  stanowi załącznik do protokołu.  
 
      4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok; 
 
Przed odczytaniem projektu uchwały, Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 474/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2016 r. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok, 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 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 2016 rok  i  stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem 
głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok. 
Uchwała Nr XI/94/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok. 
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5) zmiany Statutu Gminy Otmuchów; 
 
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 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 zmiany 
Statutu Gminy Otmuchów, następnie stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Otmuchów. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów. 
Uchwała Nr XI/95/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
 
         6) przyj ęcia zmiany Statutu Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu; 
 

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 przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu. 
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie tej sprawie. 
Uchwała Nr XI/96/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały          
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin śląska Opolskiego w Opolu. 
 

7) przystąpienia Gminy Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  
    POŁUDNIOWY”; 

 
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 przystąpienia Gminy 
Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”.  

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za,                 
0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion  POŁUDNIOWY”. 
Uchwała Nr XI/97/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion 
POŁUDNIOWY”; 
 

       8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  
           Otmuchów  na rok 2016; 
 

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 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów  na rok 
2016 i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,                     
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów  na rok 2016. 
Uchwała Nr XI/98/2015 stanowi załącznik do protokołu. 

         Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Otmuchów na rok 2016. 
 

9) przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
       Alkoholowych   dla Gminy Otmuchów na rok 2016; 

 
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 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
dla Gminy Otmuchów na rok 2016 i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na 
rok 2016. 
Uchwała Nr XI/99/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie 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; 

 
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 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków           
i zasad korzystania z tych przystanków i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem 
głosów  13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
Uchwała Nr XI/100/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie 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; 
 

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 
wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki 
nr 907/5 położonej w Otmuchowie i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5 położonej      
w Otmuchowie; 
Uchwała Nr XI/101/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie 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; 
 

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 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków   
transportowych i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,  
0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały       
w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków   transportowych. 
Uchwała Nr XI/102/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
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       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie 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. o opłacie targowej; 
 

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 zmiany 
Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie  
opłacie targowej i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,   
0 wstrzymał się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady 
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. o opłacie targowej; 
Uchwała Nr XI/103/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 
2015 r. o opłacie targowej. 
 

14) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
 

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 zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i stwierdził,  że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,  wstrzymało się – 
0, Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
Uchwała Nr XI/104/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

15) zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych; 

 
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 zmiany 
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uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych. i stwierdził,     
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów  13 za, 0 przeciw,  0 wstrzymał się – Rada 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 
Uchwała Nr XI/105/2015 stanowi załącznik do protokołu. 
       Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 

Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 7 
           Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny Napora: zgłaszam formalny wniosek w imieniu Komisji Rewizyjnej, aby członkowie 
Rady Miejskiej pomogli w ustalaniu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
Radny Warchał: należymy do Związku Gmin Śląska Opolskiego. Zgłaszam formalny wniosek 
o energię dla wsi, o oświetlenie nocne wiosek.  
Burmistrz: nie ma możliwości całonocnego oświetlania wiosek. Oświetlenie gaśnie o 2:00      
w nocy, a włącza się o 5:00 nad ranem. Trzy godziny przerwy w skali jednej nocy, to około 
220-230 tys. zł oszczędności w skali roku. W miejscach newralgicznych, na skrzyżowaniach, 
tam, gdzie to technicznie możliwe, oświetlenie jest. Oświetlenie całonocne nie uzdrowi 
sytuacji tam, gdzie złodzieje planują włamania. Nie wiem, czy gminę stać, na to, by można 
było świecić całe noce. Wzrasta ilość punktów świetlnych. Dostajemy faktury za 
konserwację, to około 200-220 tys. zł w skali roku. Wynegocjowaliśmy nowe punkty 
świetlne. Newralgiczne punkty są oświetlone. Z czegoś trzeba zrezygnować. Pani 
Kaczorowska zgłosiła potrzebę zmiany czasu zapalania lamp. To zostało wykonane, zgodnie 
z Jej prośbą. Oczywiście decyzja tej w sprawie należy do Państwa, do Radnych.  
 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze zapytania i wolne wnioski. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski. 
 
Ad. 8 
 Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:  
„Zamykam obrady XI sesji Rady Miejskiej  w Otmuchowie, w dniu  29 grudnia 2015 r.   
VII kadencji 2014 - 2018”. 
 
Protokołowała J. Wiktorowska 

 
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                     Stanisław Zaczyk 
 


