OR.0002.3.2017J.W.
Protokół Nr XXIV/2017
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 26 kwietnia 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Rozpoczęły się o godz. 10:00. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXIV sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 kwietnia 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 12 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecni radni: T. Napora, D. Brząkała, Z. Górski (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna, Pan Ryszard Piórecki zgłosił 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
12 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. Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2016 roku.
8. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
3) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.
„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
4) zmiany uchwały Nr XXII/227/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
6) 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.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad o następującej treści:
„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 26 kwietnia 2017 roku, o następującej treści:
- w punkcie 9
- w podpunkcie 7 ująć projekt uchwały w sprawie skargi Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia
ogrodowego w Warszawie – Okręg Opolski w Opolu z dnia 11.04.2017 r.
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W załączeniu przekazuję projekt uchwały w tej sprawie.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada przyjęła wniosek Burmistrza Otmuchowa
o zmianę 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.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie w 2016 roku.
8. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
3) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.
„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
4) zmiany uchwały Nr XXII/227/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy
Otmuchów;
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
7) skargi Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie – Okręg Opolski
w Opolu z dnia 11.04.2017 r.
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 12 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 oddał głos Burmistrzowi Otmuchowa.
Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz: W ramach złożonych projektów mamy projekt wspólny Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
w Otmuchowie w sprawie rewitalizacji terenów miasta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Mamy wnioski złożone na 2 drogi: Wierzbno-Zwierzyniec
i Wierzbno-Broniszowice. Kwota około 1 mln zł. Będzie to przebudowa dróg. Czekamy na rozstrzygnięcie
kolejnych wniosków. W sumie to 12-14 wniosków. Będziemy również realizować przedsięwzięcia na
kanalizację w mieście. Ta część miasta, która będzie rewitalizowana, będzie kanalizowana. Dwa kolejne
wnioski to oczyszczalnie w Maciejowicach i dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
w Lubiatowie. W czerwcu będzie wniosek na zabezpieczenie Zamku – kwota ponad 6 mln zł. Złożony został
również wniosek do Subregionu na ocieplenie szkoły w kwocie około 900 tys. zł. Będzie to duże zadanie,
łącznie z modernizacją kotłowni, wymianą oświetlenia, stolarki, dachu. Kolejne zadanie to budowa żłobka
na 20 dzieci w Kałkowie. W Otmuchowie mamy 40 miejsc, więc mogą być zatory. Otrzymaliśmy
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dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł na organizację Lata Kwiatów. Kupujemy piękne stragany. W rejonie
ulicy Lipowej będą przygotowane hale na wystawiennictwo maszyn przez cały rok.
Radny Wąsowicz: jak lokalowo szkoła jest przygotowana do realizacji tego zadania. Czy sal lekcyjnych
wystarczy?
Burmistrz: z ustaleń z dyrektorami Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół, zagrożenia nie ma.
Radny Wąsowicz: gdyby brakowało oddziałów przed termomodernizacją, to jest możliwość dobudowania
izby lekcyjnej nad korytarzem.
Burmistrz: dokumentacja jest już wykonana, więc nie ma możliwości zmian. Prawdopodobnie uda nam się
ściągnąć z Ukrainy 20 uczniów, ale musimy zabezpieczyć internat na I piętrze Zamku. Jesteśmy po
pierwszych rozmowach, czekamy na decyzję władz Ukrainy – Lwowa. W Kluczborku taka sytuacja już ma
miejsce. Program nauczania dla uczniów się nie zmieni.
Radny Wąsowicz: czy będą klomby kwiatowe przy parkingu na ulicy Krakowskiej?
Burmistrz: tak i oświetlenie.
Radny Warchał: odnośnie oczyszczalni ścieków – czy jeszcze można złożyć wniosek?
Burmistrz: tak, można.
W okresie międzysesyjnym nie złożono wniosków.
Realizacja 14 uchwał podjętych na sesji w dniu 30 marca 2017 r.:
Nr uchwały

Treść uchwały

1.

XXIII/231/2017

ZOS:
Uchwała została przekazana do
placówek oświatowych w celu
realizacji

2.

XXIII/232/2017

3.

XXIII/233/2017

4.

XXIII/234/2017

5.

XXIII/235/2017

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Otmuchów;
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej
szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2017 r. na terenie Gminy Otmuchów;
w sprawie zaopiniowania wniosku Krzysztofa
Szumskiego dotyczącego utworzenia Ośrodka
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w m. Piotrowice Nyskie;

6.

XXIII/236/2017

RP:
W trakcie realizacji

7.

XXIII/237/2017

8.

XXIII/238/2017

9.

XXIII/239/2017

10.

XXIII/240/2017

11.

XXIII/241/2017

w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Otmuchowie – etap III i IV”;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów najmu lokalu użytkowego;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
(dot. kanalizacji)
w sprawie udzielenia dotacji inwestycyjnej dla
Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie
i wyposażenie Collegium Medicum Uniwersytetu
Opolskiego;
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017
rok;

Lp.

Realizacja

ZOS:
Uchwała została przekazana do
placówek oświatowych w celu
realizacji
ZOS: Uchwała będzie wdrażana od
dnia 1 września
MK:
Założenia programu weszły
w proces realizacji
MK:
W trakcie procesu uzyskania
zezwolenia na utworzenie ośrodka.

RP:
W trakcie realizacji
MK:
Działki wykazano do dzierżawy
a następnie zawarto umowy.
Skarbnik:
W trakcie realizacji –
w powiązaniu z Wydziałem RP
Skarbnik: W trakcie realizacji

Skarbnik: W trakcie realizacji
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12.

XXIII/242/2017

13.

XXIII/243/2017

14.

XXIII/244/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy
Otmuchów instrumentem płatniczym;
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne;
(dot. termomodernizacji)

Skarbnik: W trakcie realizacji
WB:
Trwa podpisywanie umów w
zakresie świadczenia usług
teletransmiterem
i korzystania z urządzeń
Skarbnik:
W trakcie realizacji – w
powiązaniu
z Wydziałem RP

Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu
Policji w Otmuchowie w 2016 roku.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali ww. sprawozdanie i poprosił 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 Sprawozdania. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie dot. działalności Komisariatu Policji
w Otmuchowie w 2016 roku.
Przewodniczący zamknął ten punku porządku obrad.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. i poprosił
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 Oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.
Przewodniczący zamknął ten punku porządku obrad.
Ad 9.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 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 ujednolicenia terminu użytkowania
wieczystego nieruchomości.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 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
ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości;
Uchwała Nr XXIV/245/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 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 sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce.
Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXIV/246/2017 stanowi załącznik do protokołu.
3) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.
„Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Rewitalizacja terenów miasta
Otmuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
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 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIV/247/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany uchwały Nr XXII/227/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu
Gminy Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 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 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/227/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków
finansowych z budżetu Gminy Otmuchów;
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIV/248/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2017 rok 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 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXIV/249/2017 stanowi załącznik do protokołu.
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie 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 12 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 XXIV/250/2017 stanowi załącznik do protokołu.
7) skargi Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie – Okręg
Opolski w Opolu z dnia 11.04.2017 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni zapoznali się ze skargą Polskiego Związku Działkowców
na Komisji wspólnej i otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Następnie 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 skargi Polskiego Związku Działkowców
stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie – Okręg Opolski w Opolu z dnia 11.04.2017 r.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
skargi Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie – Okręg Opolski
w Opolu z dnia 11.04.2017 r.
Uchwała Nr XXIV/251/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący odczytał pismo Burmistrza Otmuchowa z dnia 18 kwietnia 2017 r. skierowane do bryg.
Arkadiusza Kuśmierskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Nysie oraz do wiadomości Rady Miejskiej
w Otmuchowie, w sprawie przekazania samochodu gaśniczego „Staroman” do OSP w Otmuchowie,
w ramach rotacji sprzętu samochodowego.
Radny Łucki: wczoraj widziałem decyzję. Samochód był już przekazany dla OSP w Niwnicy w marcu.
Przewodniczący Rady: proszę porównać pracę OSP w obu jednostkach.
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Burmistrz: otrzymaliśmy kwotę ok. 30 tys. Komenda Główna przeznaczyła po 5 tys. zł. Nasza jednostka
corocznie uczestniczy w ok. 150 akcjach ratowniczych, co stanowi absolutny rekord nie tylko w powiecie,
ale również w województwie. Żadna inna jednostka nawet nie zbliża się do tego wyniku.
Radny Łucki: przy gaszeniu pożaru w Nysie w Komendzie Policji nasze jednostki brały udział, koszt to
4 tys. zł.
Sekretarz: w tym czasie teren naszej gminy był pozbawiony ochrony.
Burmistrz: W Paczkowie jest 25 strażaków etatowych, a nasi strażacy byli ściągnięci do gaszenia pożaru
w ich rejonie. Okłamano nas, skoro w marcu już wiedzieli o samochodzie. Zastanawiam się, czy nie wycofać
nas z rejestru i podziękować za pieniądze.
Radny Wąsowicz: to nas boli, ale myślę, że decyzję należy podjąć na spokojnie.
Radny Łucki: wprowadzając jednostki do Krajowego Systemu, dyżurny może decydować o wyjeździe. Jako
dyżurny wiem, że jak ważne jest bezpieczeństwo gminy. OSP Otmuchów wyjeżdża do pożarów na tereny
innych gmin. Oni do nas nie. To są koszty.
Burmistrz: decyzję przeanalizujemy i trzeba będzie podjąć decyzję.
Radny Łucki: my jako radni i Pan Burmistrz powinniśmy być powiadomieni o samochodzie.
Wnioski:
Radna Ludwa: zgłaszam wniosek o naprawę muru w Wójcicach koło parku oraz proszę o uwzględnienie
w 2017 r. remontu rowu biegnącego przez wieś.
Radny Zięba: zgłaszam wniosek o naprawę pobocza przy drodze gminnej w Maciejowicach.
Radny Warchał: zgłaszam wniosek o poszerzenie pobocza, wycięcie drzew i skarpowanie pobocza na drodze
powiatowej w Ligocie Wielkiej.
Radny Gitlar: mam pytania do Pana Burmistrza: czy zatrudniona w Wodociągach P. Pyka zarabia 8 tys. zł?
Nie ma na stronie BIP informacji. Jaki jest skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie ze wskazaniem danych osobowych – imienia i nazwiska oraz podanie
wynagrodzenia tych osób. Jaki jest skład Zarządu firmy Otmuchów PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.
z siedzibą w Otmuchowie ze wskazaniem danych osobowych- imienia i nazwiska oraz podanie informacji co
do wynagrodzenia członków rady.
Burmistrz: Pani Pyka zarabia 5 tys. Rada Nadzorcza o tym decyduje.
Radny Gitlar: mieszkańcy ul. Grodkowskiej mnie pytają, czy dostaną odpowiedź na swoje pismo. Chcą pisać
skargę.
Burmistrz: otrzymali odpowiedź. Proszę ich odesłać do mnie. Przetarg będzie ogłoszony.
Radny Gitlar: nie dostali odpowiedzi. Kolejna sprawa, na placu budowy Delfinka jest ciemno.
Burmistrz: byłem tam wczoraj, jest ogrodzenie, są ludzie, którzy pilnują.
Przewodniczący Rady: proszono mnie o przedstawienie informacji na temat Marszłkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Proszę zapoznać się z kartą. Są na niej zasady glosowania
i ważności głosu oraz zadania. Zachęcam do oddania głosu.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 26 kwietnia 2017 r. VII kadencji
2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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