OR.0002.6.2017.J.W.
Protokół Nr XXVII/2017
z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 14 września 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 14 września 2017 r.
w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, o godz. 10:00. Obrady prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXVII sesji
Rady Miejskiej w dniu 14 Września 2017 r. VII kadencji 2014 - 2018”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady -15 radnych, w obradach udział bierze 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecny radny Pan Sylwester Lucki (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i 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 Stąpor 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 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. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) nadania nazw ulic;
3) rozwiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie;
4) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2017 rok;
5) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Burmistrz zgłosił wniosek
o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następującej treści:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XXVII
Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 14 września 2017 roku, o następującej treści:
- w punkcie 7,
- w podpunkcie 6 ująć projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze
wewnętrznej. W załączeniu przekazuję projekt uchwały w tej sprawie”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada przyjęła wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
2) nadania nazw ulic;
3) rozwiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie;
4) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2017 rok;
5) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
6) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił 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
Miejskiej, 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 sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie
międzysesyjnym i oddał głos Burmistrzowi.
Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz: na sesji w dniu 21 czerwca podjęto 14 uchwał. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok i w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2016 rok –
przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, została zrealizowana przez zawarcie umów dzierżawy. ZOS złożył dwa projekty
uchwał: w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 pn. Moja przyszłość w moich rękach nr wniosku RPOP.09.01.01-16-00001/16 – tu podpisano
umowę z WUP Opole na realizację projektu. Okres realizacji od 01.09.2017 r.-30.06.2018 r. oraz uchwałę
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie – uchwała ta została zrealizowana. Pozostałe
uchwały są w trakcie realizacji.
Działalność międzysesyjna:
28 czerwca:
1) Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie;
2) spotkanie z posłem na Sejm RP – Panem Pawłem Grabowskim;
4 lipca:
1) spotkanie z Panem Bartochą w sprawie Kanalizacji;
2) spotkanie z Radą Budowy Delfinka w Otmuchowie;
5 lipca: spotkanie w Zamku otmuchowskim – Klaster – energia;
11 lipca: spotkanie w Ratuszu – komisja przeciwpowodziowa;
12 lipca: podpisanie umowy KSOW w Opolu;
19 lipca: posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych;
10 sierpnia: Konwent Burmistrzów w Nysie;
17 sierpnia: podpisanie aneksu w Opolu;
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22 sierpnia: spotkanie z Komendantem Wojewódzkim, Powiatowym i Gminnym Policji, w sprawie
budowy Komisariatu Policji w Otmuchowie;
24 sierpnia: spotkanie z Dyrektorem Borkowskim – PKS;
30 sierpnia: narada Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w Ratuszu;
2 września: Dożynki w wielu miejscowościach, na których byliśmy razem z Panem Przewodniczącym
Zaczykiem: w Piotrowicach Nyskich, Starowicach, Kijowie-Jarnołtowie, Bukowie,
i Sarnowicach;
5 września: spotkanie Tauron Dystrybucja;
7 września: spotkanie z Sołtysami w Zamku, w sprawie funduszu sołeckiego w 2018 r. gdzie
omawiany był fundusz sołecki;
8 września: posiedzenie Komisji Rewizyjnej – wyjazd do Sarnowic i Maciejowic
Śliwki w Śliwicach dożynki w Kałkowie i w Ulanowicach.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta

sama nieruchomość;
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w tej sprawie. Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest

ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XXVII/270/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) nadania nazw ulic;
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 nadania nazw ulic. Przeprowadzono
jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła
uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXVII/271/2017 stanowi załącznik do protokołu.
3) rozwiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie i odczytał jego
treść. O głos poprosił radny Napora.
Radny Napora: nie do przyjęcia dla mnie jest opinia radcy prawnego, którą przedstawił na komisjach, że
czym innym jest spółka, a czym innym jej działalność. Jestem za tą uchwałą, jeśli chodzi o status spółki, ale
nie za takim uzasadnieniem do uchwały, bo jest niekompletne.
Burmistrz: proszę, aby w tej sprawie wypowiedział się radca prawny.
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Radca prawny: problem polega na tym, że jest to tylko pierwszy etap postepowania. Nie można inaczej tego
zrobić. Trzeba najpierw rozwiązać umowę spółki aktem notarialnym, a dopiero potem powoływać do życia
coś innego.
Radny Napora: spółka została powołana w celu dostarczania wody dla mieszkańców i odprowadzania
ścieków. Jak mówiłem na komisjach, są trzy możliwości przekształceń: przekształcenie zakładu
budżetowego w spółkę prawa handlowego, przekazanie zadań podmiotom zewnętrznym i trzecia możliwość
– zlecenie zadań jednostce budżetowej. Co w tym wypadku w miejsce spółki powstanie?
Burmistrz: w uzasadnieniu jest napisane w co może się przekształcić.
Radny Wąsowicz: to gra słów.
Radny Napora: użyte słowa są złe. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o ustawę o finansach
publicznych, dlatego powinno się używać konkretów.
Skarbnik: w uzasadnieniu czytamy: „Niniejszy projekt Uchwały przewiduje przekształcenie przez likwidację
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie, którego jedynym udziałowcem
jest Gmina Otmuchów w jednostkę organizacyjną”.
Burmistrz: będzie powołana jednostka budżetowa.
Radny Napora: w ustawie nie ma słowa „jednostka”, tylko „zakład budżetowy”. Po likwidacji spółki, nie
chcę się zastanawiać, która z trzech form będzie, tylko chcę wiedzieć konkretnie jaka. Dlatego proponuję
zmienić zapis uzasadnienia do tego projektu uchwały.
„Niniejszy projekt uchwały spowoduje powołanie Samorządowego Zakładu Budżetowego, w miejsce
zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie
Przewodniczący zapytał, czy taką formę zapisu radni przyjmują. Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Przewodniczący 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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Otmuchowie. Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVII/272/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Burmistrz zgłosił autopoprawkę o następującej treści: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok oraz
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej o treści, jak w załączniku, którą
przedłożono radnym”.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 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 Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVII/273/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie odczytał jego treść i poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
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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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXVII/274/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
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 nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej. Przeprowadzono
jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął podpunkt
porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na
drodze wewnętrznej.
Uchwała Nr XXVII/275/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Napora: mam pytanie, czy w przyszłych planach Gminy jest doświetlenie ciągu pieszego wzdłuż
Stadionu miejskiego, w stronę do jeziora? Pytam, bo jest sporo spacerowiczów, turystów. Na solarium jest
dużo punktów oświetleniowych, a na alei do jeziora tych punktów brak.
Burmistrz: będziemy składali wniosek. Na jednej z działek koło Stadionu przy parkingu, będzie Komisariat
Policji, natomiast tam dalej powstanie nowe oświetlenie w całym parku, na zasadzie fotowoltaiki, ale to
kwestia przyszłości. W ramach współpracy z Widnawą, może uda nam się zdobyć środki. Przy ulicy
Warszawskiej oświetlenie zostało zrobione, w Ulanowicach też. Mamy dokumentację na oświetlenie od
ulicy Mickiewicza do świateł, a w ramach konserwacji dokonano wymiany kilku punktów świetlnych na
wioskach.
Radny Piórecki: proszę o interwencję w sprawie parkowania w Rynku na górze, na zakręcie koło sklepu
z kwiatami.
Burmistrz: od tego jest Policja. Faktycznie, tam jest problem. Nowa organizacja ruchu jest wdrożona
i powinno się tego przestrzegać. Po to budowaliśmy parkingi.
Radny Piórecki: kierowcy skarżą się, że na ulicy Roosevelta zapadły się kanalizacje.
Burmistrz: już to Gospodarstwo Komunalne robi. Parkingów przybywa. Na osiedlu wschód, koło Dino
robimy chodnik i wskażemy miejsca parkingowe dla samochodów w centrum osiedla, koło Przedszkola przy
ul. Łokietka.
Radny Piórecki: bardzo ładnie wyszły uliczki parkowe koło Kolorowej.
Radna Stąpor: bardzo dziękuję za pomoc w sprawie transportu przy wycince drzew i krzewów. Przydałaby
się jakaś wiata dla dzieci przed słońcem przy przedszkolu na Jagiełły, tam w upalne dni jest patelnia. Kolejna
sprawa to tablice z nazwami ulic.
Radna Nawalaniec: mieszkańcy Wierzbno-Zwierzyniec dziękują Burmistrzowi za remont dróg. Czy będą
drogowskazy?
Burmistrz: nie wszystko na raz. Droga jest wykonana solidne, tam masa bitumiczna przekracza 10 cm
grubości. Solidnie zrobione.
Radny Warchał: składam dwa wnioski w sprawach poprawy przepustów na rzece Lubiatówce i naprawę
chodników po sierpniowych nawałnicach w Ligocie Wielkiej.
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Radna Ludwa: dziękuję za remont dróg i mam pytanie: czy będzie wykonane czyszczenie rowu za drogą
w Wójcicach?
Burmistrz: zobaczymy co można zrobić.
Radny Napora: na osiedlu Jagiełły, naprzeciwko przedszkola nie ma miejsc postojowych i tworzy się korek,
w godzinach, kiedy przywożone i odbierane są dzieci. Nie można przejechać. A przy przedszkolu jest
niewykorzystany kawałek placu. Można by rozładować korek samochodów.
Burmistrz: trzeba się temu przyjrzeć.
Radny Wąsowicz: wracam do znaków drogowych przy ulicy 1 Maja. Chodzi o te 3,5 tony przy
skrzyżowaniu z Wyspiańskiego. To sprawa Powiatu, ale deklarował Pan pomoc.
Burmistrz: będę interweniował.
Radny Warchał: remontowany jest przejazd kolejowy w Ligocie Wielkiej, czy można byłoby podsypać do
drogi, aby to ładnie wyglądało?
Burmistrz: pojadę, sprawdzę.
Ad 9
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 14 września 2017 r. VII kadencji
2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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