OR.0002.8.2017.J.W.
Protokół Nr XXIX/2017
z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 29 listopada 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 29 listopada 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 XXIX sesji
Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 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 13 radnych,
co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecni Radni: Pan Zbigniew Górski,
Pan Aleksander Pacławski (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 13 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 Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z analiz oświadczeń majątkowych.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2017 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2018 roku;
2) ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na terenie Gminy Otmuchów;
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa
OTMUCHÓW – WSCHÓD;
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie realizacji zadania polegającego
na dokończeniu budowy nowych boksów dla psów na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Konradowej;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie
w Branżową Szkołę I Stopnia w Otmuchowie;
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójcicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójcicach;
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Otmuchowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Otmuchowie;
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maciejowicach;
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mesznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mesznie;
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kałkowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kałkowie;

1

11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnołtowie;
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grądach;
13) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
14) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
16) zaliczenia działki nr 1317/3 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
17) zaliczenia drogi relacji Otmuchów-Malerzowice Małe do kategorii dróg transportu rolnego;
18) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
19) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
20) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. 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 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 sprawozdanie Burmistrza z działalności
w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi i poprosił, by pominąć to, o czym już była mowa wcześniej, na
posiedzeniu wspólnym komisji.
Burmistrz: między 19 października, a 28 listopada, to miesiąc, który charakteryzował się przede
wszystkim przygotowaniem budżetu na rok 2018 do przedłożenia szanownej Radzie i do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Projekt złożyliśmy w odpowiednim terminie. Później były już takie sprawy
bieżące, w związku z otrzymanym Rozporządzeniem Rady Ministrów o powiększeniu miasta
Otmuchowa o cztery miejscowości, w związku z tym były te prace przygotowywane i są do
wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia. Była numeracja, były zebrania do powołania dzielnic.
Uchwały tych zebrań były potrzebne, w związku z tym jesteśmy już po tychże działaniach.
Przygotowywaliśmy również wnioski o dofinansowanie dla Subregionu, z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Bioróżnorodność - taki wniosek został również złożony, gdzie między innymi otrzymamy
dofinansowanie na to działanie, w ramach tego Subregionu. Wiele zadań było również
przygotowawczych i jutro jedziemy na negocjacje do RPO i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, a związane jest to z projektami proekologicznymi między innymi kanalizacją na terenie
naszej gminy. Chcę Państwa poinformować, o bardzo istotnych rzeczach, które są zapisane w budżecie.
To jest transport publiczny, mieliśmy spotkanie i rozmawialiśmy na temat transportu z przygotowaniem
się do realizacji budowy Centrum przesiadkowego w rejonie ulicy Mickiewicza. Termin został
przesunięty i bardzo dobrze, bo nie zdążymy ze wszystkim. Przesunięte to jest na miesiąc marzec.
Tak uzgodniliśmy to w ramach Subregionu z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Spotkanie było
z PKSem, z MZK, w tej chwili było ostre spotkanie dziewiętnastu gmin, dotyczące nagłej decyzji
Burmistrza Nysy, dotyczące podniesienia cen śmieci na wysypisku śmieci w Domaszkowicach. 43% - to
działanie nieuzasadnione, niezgodne z porozumieniem międzygminnym, niezgodnie z prawem. Miałem
możliwość wypowiedzenia się w radiu jednym, drugim, trzecim, że to jest bezprawie. Spotkanie odbyło
się w Prudniku. Zarządzenie w imieniu dziewiętnastu gmin złożył Wojewodzie Opolskiemu Burmistrz
Prudnika, w celu uchylenia tego zarządzenia. Na dzisiaj nie ma alternatywy odstąpienia od wywozu
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śmieci w inne miejsce. RIPOKi (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych) zostały
ustalone w ramach ustawy tzw. śmieciowej. Są cztery na terenie Województwa Opolskiego, a w zasadzie
trzy, bo czwarte na terenie Województwa Dolnośląskiego, z którego korzysta Brzeg. Natomiast my
zostaliśmy scedowani na Nysę – w sumie dziewiętnaście gmin, pozostałe to Kędzierzyn Koźle i Opole.
Tak zostało województwo podzielone i my nie mamy alternatywy odstąpienia od tego wysypiska.
Po wyłonieniu wykonawcy zadania w drodze przetargu, gmina nie ma możliwości żadnej negocjacji czy
aneksu do umowy ze względów dwóch. Raz, że to jest niezgodne z porozumieniem międzygminnym,
dwa – że jest ustawa prawo zamówień publicznych, gdzie w drodze przetargu został wykonawca
wyłoniony na 3 lata i na dzisiaj nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli negocjować ceny i podnieść
o 43%. Fakt bardzo niebezpieczny, że wtedy wzrosłyby usługi, więc z 9 zł na 12, czy 13 zł. Jesteśmy
zawieszeni w tej chwili w próżni. Czekamy na reakcję Wojewody. Firma wygrała przetarg i niech w tej
chwili sobie negocjuje i dopłaca do biznesu. Kwota w ciągu trwania umowy ponad milion dwieście
tysięcy złotych, która na chwilę obecną musiałaby ulec negocjacjom czy aneksowi. Będziemy
prawdopodobnie na stopie wojennej z Gminą Nysa. Nie wiemy, jaki będzie tego rezultat. Oni są w tej
chwili w sytuacji takiej, że to oni karty rozdają. Z pozytywnych zjawisk które mamy, to to, że rozpoczęto
budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach kontynuujemy nasze inwestycje. Kończymy
oczyszczalnie przydomowe w Lubiatowie, realizujemy kanalizację w Otmuchowie. Zakończona została
dokumentacja na Maciejowice, zakończona na Sarnowice. W trakcie opracowania jest dokumentacja na
Nieradowice oraz zakończona dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków wzdłuż Jeziora
Nyskiego, czyli od Kwiatkówki, przez Nadziejów, Kamienną Górę, Wierzbno, Broniszowice, Otmuchów
itd. Te dokumentacje mamy opracowane. Zakończyliśmy drogi, w chwili obecnej chodniki z powiatem.
Z powiatem rozliczyliśmy się. Tam zostało około 10 tys. do dopłaty i sprawa dróg Wierzbno –
Broniszowice i Wierzbno- Zwierzyniec zapłacone i na dzisiaj czekamy na zwrot środków. I zapłacone
zostały drogi w mieście, te pozostałe. W części dostaliśmy już rozliczenie za Delfinek, w tej chwili już
czekamy na drugą czy trzecią już transzę z tego roku. Otrzymaliśmy też bardzo pozytywną informację,
dotyczy to Spółdzielni Mieszkaniowej. Jesteśmy na liście i między innymi mamy dofinansowanie na
rewitalizacje miasta. Jest to kwota prawie 5 mln zł, natomiast koszt całego przedsięwzięcia 12 mln zł.
I zadanie następne - rewitalizacja wspólnie ze Spółdzielnią, w sumie 950 tys. zł. dofinasowanie 400 tys.
po stronie gminy – i po stronie spółdzielni mieszkaniowej 697 tys. zł - dofinansowanie 300 tys. zł. Tutaj
per saldo mamy dofinansowania 5 mln zł. I na chwilę obecną musimy się przymierzyć do 7 mln na
zadatek. Mamy termin krótki, bo to jest pierwszy etap. Nie mamy całego roku, tylko do końca sierpnia,
w związku z tym bierzemy albo nie bierzemy i wypadamy. Definitywnie kończymy z rewitalizacją i nie
ma nas, 5 mln idzie sobie w świat. Czyli w perspektywie trzeba będzie mieć i 7 i 5 milionów złotych.
W związku z tym mamy następne zadanie. To jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia, połączyliśmy
się, żeby tych punktów więcej dostać, w ramach Subregionu - poprawa warunków transportowych na
obszarze powiatu nyskiego, a więc rewitalizacja ulicy Kolejowej, Warszawskiej, poprzez przebudowę
Kolejowej, Krakowskiej, do kapliczki, a więc to zadanie w kierunku Sandacza, bo to będzie cały ciąg
komunikacyjny i od kapliczki w ramach rewitalizacji te boczne, łącznie z wymianą oświetlenia,
z wymianą chodników, płyt granitowych i idzie to w kostce. To są te pozytywne sygnały, z którymi
musimy się uporać w niedalekiej przyszłości.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi i zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący
majątkowych;

otworzył

punkt

porządku

obrad

Informacja

z

analiz

oświadczeń

Przewodniczący odczytał Informacje z oświadczeń majątkowych:
- Wojewody Opolskiego;
- Urzędu Skarbowego w Nysie;
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie;
- Burmistrza Otmuchowa.
Przewodniczący zakomunikował, że radni zostali poinformowani o ewentualnych nieścisłościach
w swoich oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
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Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Informacja o realizacji zadań oświatowych
w Gminie Otmuchów w 2017 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali ww. Informację i poprosił o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższej Informacji.
Przewodniczący zwrócił si z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Informacje o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów
w 2017 r. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informację o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2017 r.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Ad 9.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 rocznego programu
współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Uchwała Nr XXIX/291/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 ustalenia cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na terenie Gminy Otmuchów. Uchwała Nr XXIX/292/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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3) uchwalenia zmiany miejscowego planu
Otmuchowa OTMUCHÓW – WSCHÓD;

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW – WSCHÓD.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/293/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie realizacji zadania
polegającego na dokończeniu budowy nowych boksów dla psów na terenie Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Konradowej;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na
dofinansowanie realizacji zadania polegającego na dokończeniu budowy nowych boksów dla psów na
terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/394/2017 stanowi załącznik do protokołu.
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie
w Branżową Szkołę I Stopnia w Otmuchowie;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/395/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
w Wójcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójcicach;

Szkoły

Podstawowej

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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójcicach.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/396/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
w Otmuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Otmuchowie;

Szkoły

Podstawowej

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; Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji 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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Otmuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Otmuchowie. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/397/2017 stanowi załącznik do protokołu.
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
w Maciejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maciejowicach;

Podstawowej

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Maciejowicach, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii
Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Maciejowicach.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/398/2017 stanowi załącznik do protokołu.
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mesznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mesznie.
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mesznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Mesznie. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mesznie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mesznie.
Uchwała Nr XXIX/399/2017 stanowi załącznik do protokołu.
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kałkowie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kałkowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kałkowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Kałkowie, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kałkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kałkowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/300/2017 stanowi załącznik do protokołu.
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
w Jarnołtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnołtowie;

Szkoły

Podstawowej

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Jarnołtowie, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarnołtowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/301/2017 stanowi załącznik do protokołu.
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grądach;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Grądach. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grądach.
Uchwała Nr XXIX/302/2017 stanowi załącznik do protokołu.
13) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;

7

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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
Uchwała Nr XXIX/303/2017 stanowi załącznik do protokołu.
14) 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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
Uchwała Nr XXIX/304/2017 stanowi załącznik do protokołu.
15) 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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła 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 XXIX/305/2017 stanowi załącznik do protokołu.
16) zaliczenia działki nr 1317/3 w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Grądach. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
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Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grądach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grądach.
Uchwała Nr XXIX/306/2017 stanowi załącznik do protokołu.
17) zaliczenia drogi relacji Otmuchów-Malerzowice Małe do kategorii dróg transportu rolnego;
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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 zaliczenia drogi relacji OtmuchówMalerzowice Małe do kategorii dróg transportu rolnego. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie zaliczenia drogi relacji Otmuchów-Malerzowice Małe do kategorii dróg transportu rolnego.
Uchwała Nr XXIX/307/2017 stanowi załącznik do protokołu.
18) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
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; Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji 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 kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
Uchwała Nr XXIX/308/2017 stanowi załącznik do protokołu.
19) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 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; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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 2017 r. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
budżetu Gminy Otmuchów na 2017 r.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/3092017 stanowi załącznik do protokołu.
20) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie
opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji
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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 tej sprawie. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 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 tej sprawie. Uchwała Nr XXIX/310/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad 10.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący odczytał Stanowisko Gmin, sygnatariuszy Porozumienia Międzygminnego zawartego
z Gminą Nysa na wykonanie zadania własnego gmin w zakresie utrzymania składowisk odpadów
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Radny Wąsowicz: otrzymaliśmy projekt budżetu na 2018 rok i mam pytanie. Tutaj jest inwestycja,
modernizacja stadionu sportowego w Otmuchowie, kwota 250 tys. zł. Czy my będziemy wnioskować
o dofinansowanie?
Burmistrz: to jest nasz udział. W tej chwili przygotowujemy koncepcję na zasadzie współpracy ze
szkołami i Czarnymi i jest już jest powołany zespół do opracowania tego. Przewodniczącym jest Pan
Wicher i do 28 lutego będziemy do Ministerstwa Sportu składali wniosek dla miejscowości powyżej
5 tys. mieszkańców i to da nam szanse, że możemy dostać dofinansowanie. Gdybyśmy byli poniżej 5 tys.
– tylko do PROWu.
Radny Wąsowicz: kolejne pytanie w związku z powyższym. Ministerstwo może partycypować
w kosztach do 50%.
Burmistrz: do 50% i nie mniej niż 300 tys.
Radny Wąsowicz: w związku z tym, czy to nie jest za niska kwota? Czy będziemy może łączyć np. dwie
inwestycje?
Burmistrz: nie, na dzisiaj sygnalizujemy. Musimy pokazać nasz udział przed złożeniem wniosku.
Radny Warchał: mam pytanie do remontu Sandacza – 200 tys. złotych tu mamy. Nie wiem na co to jest.
Na dokumentację, czy co się będzie działo, bo kwota nie jest duża.
Burmistrz: już się dzieje, to jest nasz udział zasygnalizowany. Mamy w tej chwili już opracowaną
dokumentację techniczną, która kosztowała około sześćdziesięciu paru tysięcy złotych, będzie ona
zakończona również w pierwszej dekadzie marca, w pierwszym kwartale i będziemy składali również
wniosek o dofinansowanie. Wstępny kosztorys około 3 milionów złotych, z tym, że mamy jednego z
udziałowców, który będzie partycypował w tym, co sygnalizowałem, Starostwo nas wesprze milionem
złotych na to przedsięwzięcie. Pozostałe kwoty będą oczywiście z wkładu własnego. W przyszłym roku
na dokumentację mamy 100 tys. zł. ze Starostwa. Pozostałe, jak ruszą roboty, będziemy podpisywali
umowy na dofinansowanie.
Radny Warchał: rozumiem, że z tą plażą ze wszystkim.
Burmistrz: jest to kosztorys. Może być dwa i pół, a może być 3100. Nie wiem.
Radna Ludwa: w zapisie jest też budowa tężni solankowej.
Przewodniczący: ale zapytania i wolne wnioski dotyczące dzisiejszej sesji moi Państwo. Jak przejdziemy
do omawiania budżetu będą te same pytania.
Radna Ludwa: a budowa budynku komunalnego na ulicy Jagiełły, to będzie taka sama inwestycja jak
w Maciejowicach?
Burmistrz: tak, taka jak w Maciejowicach. Weszliśmy w tej chwili z koncepcją Mieszkanie+. Złożyliśmy
taki akces, jeżeli rząd przyjmie naszą propozycję, to będziemy przygotowywali dokumentację
z ewentualną już koncepcją. Dokumentacja to około 60-70 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o tężnię
solankową, to w tej chwili nie mamy jeszcze lokalizacji, ale mamy szanse otrzymać dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na tak zwaną bioróżnorodność i będziemy mogli taką
tężnię wybudować. Może to być Solarium nasze, w przejściu do basenu, do obiektu Zamek, taki pasaż
spacerowo-wypoczynkowy. Zasygnalizowaliśmy 300 tys. zł. Byłby to nasz udział, zobaczymy jakie będą
możliwości dofinansowania.
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Radny Napora: korzystając z okazji. W planie Komisja Rewizyjna ma omawianie planu budżetu.
Prosiłbym członków komisji, alby po sesji określili termin posiedzenia. Przypomnę tylko, że powinno to
być w pierwszej części grudnia.
Radna Ludwa: Panie Burmistrzu, chodzi mi o wnioski, które składałam na sesji. Wnioski proste
naprawdę, a ciągną się i ciągną. Wniosek odnośnie muru, przy parku, kolejny lampa przy placu zabaw.
Burmistrz: byłem tam. Lampy nie potrzeba. Światło pada wystarczające, o 17-18 godzinie tam nie ma
żywej duszy. Tam naprawdę nie ma potrzeby dodatkowego oświetlenia. Tyle jest kloszy na jednej stronie,
na drugiej parku, że nie potrzeba.
Radna Ludwa: a oznakowanie na drodze?
Burmistrz: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych może ją zamknąć, może to być droga ślepa. My w tej
chwili walczymy już z Opolem, bo nie ma skrzyżowania, które pozwoli bezpiecznie wyjechać. Oni nie
chcą się zgodzić, bo to jest droga wyższej kategorii jak mówią w Dyrekcji Dróg, na zmiany organizacji
ruchu. Na dzisiaj każdy znak postawiony, będzie znakiem nielegalnym, a oni mają prawo go usunąć
w każdej chwili. Musimy dopracować jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy nie będziemy tam stawiali
światła, takiego jak w Śliwicach, który pozwoli bezkolizyjnie wyjechać. Ta droga stała się kategorią drogi
głównej, a zgody Generalnej Dyrekcji nie ma. Teraz oni musza wyrazić zgodę na postawienie znaku czy
stopu, czy uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Znaki leżą, ale w każdej chwili, gdy postawimy,
przyjadą i zabiorą. Dlatego cierpliwości.
Radna Ludwa: pytam, bo takie pytania miałam na zebraniu wiejskim. Miałam też wizytę jednego
z mieszkańców, chodzi o mostek. Dalej są dziury. We wrześniu dostałam odpowiedź, że naprawa mostku
zostanie wykonana, po zakończeniu prac związanych z oczyszczeniem rowu. Rów jest wykonany. To nie
ma żadnego związku.
Burmistrz: rów jest nieodebrany.
Radna Ludwa: tam są małe dzieci, dziury są w tym moście. On już był raz naprawiany na początku roku,
po powodzi.
Burmistrz: dobrze. Nie widziałem tego. Sprawdzę.
Radna Stapor: chciałabym przypomnieć o osiedlu Lata-Kwiatów. Wniosek był odnośnie oświetlenia,
chodników. Druga sprawa, to ustawienie koszty na odbiór odpadów. Mieszkańcy pytają o to. Kolejna
sprawa -nie ma tablicy informującej, że to jest nazwa osiedla Lata-Kwiatów. Jest ulica Krakowska,
Warszawska, wszystkie mają, o osiedle nie ma. Potem dowiedziałam się, że to ponoć jest zlecone,
wykonanie takiej tablicy, ale póki co, mieszkańcy mnie o to pytają.
Radny Gitlar: mieszkańcy napisali wniosek odnośnie ulicy Konwaliowej.
Burmistrz: muszą poczekać. Skończymy Lata-Kwiatów, Konwaliowa będzie. Odpowiem najpierw tu. Są
zakupione wiaty, one są w produkcji. Umowa jest do 15 grudnia. Jest zlecenie ulokowania, dojadą,
zamontują. W tej chwili jest tylko jeden aspekt, niech mieszkańcy zdecydują, w którym miejscu ta wiata
ma stać na osiedlu Lata-Kwiatów. Ten chce tu, ten chce tu, a inny by chciał, żeby pod krzyżem stała.
W związku z tym będzie to przywiezione i postawione tam, gdzie będzie lokalizacja wskazana.
Radna Stapor: z tego co wiem, to mieszkańcy się zdecydowali na miejsce.
Burmistrz: przyszła jedna osoba i zgłosiła weto. Nie wyraziła zgody na lokalizację i posadziła tam
krzewy. Teraz trzeba to wyrwać i postawić wiatę.
Radny Napora: tak jak to było przy Dino.
Burmistrz: tak. To jest taka przyjaźń sąsiedzka.
Radny Napora: u nas było kiedyś pięć pojemników na plastiki i udowodniliśmy sobie, że jeden
wystarczy. Już jest jeden i przyjdzie moment, gdzie będzie się to wywalać, tak jak u mnie na Jagiełły. Bo
się komuś tam nie podoba. Rzeczywiście mamy takie a nie inne warunki, ale może to stać w innej części.
Burmistrz: na dzisiaj mamy rozwiązany konflikt ze spadkobiercami. Dogadaliśmy się z tą kanalizacją,
przejęliśmy, spłacamy, cenę uzgodniliśmy, taką jaka była pierwotna. W tej chwili Panie Mecenasie
możemy wchodzić na drogę. Jest brygada, będzie tam z Panem Lisowskim. W tej chwili robimy
kosztorysowanie materiałów. Kończymy te roboty, wchodzimy od lasu i zaczynamy korytowanie i roboty
ziemne z utwardzeniem. I to na dzisiaj tyle. Jest tam roboty za kilkaset tysięcy złotych i też musimy
liczyć siły, na zamiary. W związku z tym, będziemy to robili etapami. Musimy jeszcze zapłacić 400 tys.
zł w ratach za kanalizację. I trzeba w cudzysłowie - schedę przejąć po poprzedniku za to, że nie wywiązał
się z lat X do tylu. Teraz musimy my to robić. Podobna sytuacja jest po naszym pracowniku, ponieważ
rodzina spadku się zrzekła, a my będziemy płacić.
Radny Zięba: w związku ze zmianą granic Otmuchowa od 1 stycznia, obecna droga powiatowa
Otmuchów-Nieradowice będzie znajdować się w granicach miasta, dlatego w imieniu wszystkich
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użytkowników tej drogi, proszę o zlikwidowanie pierwszego przejazdu kolejowego oraz do wystąpienie
do PKP o remont używanego jeszcze drugiego przejazdu.
Burmistrz: wniosek zostanie skierowany do właściwego administratora. Do PKP i Zarządu Powiatowego.
Radny Warchał: odnośnie drogi gminnej z Ligoty Wielkiej do szkoły podstawowej i plebanii, ale nie
chodzi o całą drogę, tylko o zjazd do szkoły podstawowej. Tam jest błoto cały czas i jakby można było
frezowiną to podsypać i druga taka sama sytuacja do świetlicy w Sarnowicach. Też tej frezowiny by się
przydało.
Burmistrz: myśmy z premedytacja nic tam teraz nie robili, ponieważ w przyszłym roku na wiosnę,
będziemy już mieli asfalt ze względu na kanalizację. Tam będzie już cała wieś rozkopana. Mogę dać
frezowinę, taki odsiew, tylko trzeba wiedzieć, że dzieci będą nosiły butami do szkoły.
Radny Warchał: trzecia sprawa odnośnie dachu w kościele w Lubiatowie, bo w 2010 był remontowany
i wiem, że Gmina Otmuchów partycypowała w kosztach ok. 10 tys. zł. Nie wiem dokładnie.
Burmistrz: między 10 – a 20 tys. zł.
Radny Warchał: z tym dachem cały czas coś się dzieje, z tą nową częścią, bo stara jakoś się trzyma. Czy
jakieś gwarancję były, bo ksiądz, który jest teraz nie wie, czy gwarancje były.
Burmistrz: myśmy nie byli inwestorem czy wykonawcą. Myśmy partycypowali w kosztach. Pieniądze na
to dostał ksiądz. To ksiądz był inwestorem. Podpisał protokół odbioru i środki mu zostały przekazane.
Radny Warchał: jak się tam wejdzie, to widać, jak to jest krzywo zrobione.
Radny Napora: proszę Państwa ja tylko przypomnę, że Otmuchów ma dzisiaj urodziny.
Burmistrz: tak, 29 listopada Otmuchów ma dokładnie 670 lat! Jest wystawa, która będzie otwarta
8 grudnia w Domu Kultury przy Szkolnej i będą wystawione dokumenty, kopie dokumentów. Zapraszam.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Ad 11.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję
wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 29 listopada 2017 r. VII kadencji
2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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