OR.0002.4.2017.J.W.
Protokół Nr XXV/2017
z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 31 maja 2017 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 31 maja 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 XXV sesji Rady
Miejskiej w dniu 31 maja 2017 r. VII kadencji 2014 - 2018”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Skarbnika, 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. Nieobecna radna Pani Teresa Nosal (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 Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków;
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
4) 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. 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
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Burmistrz: Wysoka Rado, miło mi poinformować, że otrzymaliśmy największą ilość punktów na
oczyszczalnie ścieków w Maciejowicach i przydomowe oczyszczalnie ścieków w Lubiatowie. Podpisaliśmy
umowy i ogłaszamy przetarg. Otrzymamy półtora miliona złotych. Czekają nas remonty dróg na odcinku
Wierzbno-Zwierzyniec i Wierzbno-Broniszowice. Czekamy na rozstrzygnięcie pozostałych wniosków.
Rewitalizacja miasta w drodze konkursu wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Około miesiąca września
można spodziewać się rozstrzygnięcia. Mam informację od Przewodniczącego Sejmiku, że chcą
przyspieszyć realizację tych zadań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego chcemy zgłosić dwa
zadania. Na drogę w Wójcicach i w Otmuchowie na osiedlu Lata Kwiatów. To kluczowe projekty. Jeden
projekt bioróżnorodności na działce za naszym Zamkiem. Chcemy stworzyć tam giełdę czy rynek kwiatowy,
by Otmuchów był przez cały rok związany z kwiatami. Kolejne zadanie, to przebudowa dworca PKS
w Otmuchowie. Jestem po wstępnych rozmowach z osobą prywatną i wyraża zgodę na odstąpienie tego
terenu w zamian za inne miejsce. Jest kilka projektów w ramach Krajowego Systemu Obszarów Wiejskich,
są to projekty miękkie „kulinarne smaki”. Wniosek na dofinansowanie Delfinka i Domu Pomocy Społecznej
w Sarnowicach. Złożyliśmy również wniosek wspólny z Widnawą. Na następnej sesji podam Państwu
szczegóły.
Radni złożyli 3 wnioski:
1) Anna Ludwa - wniosek z dnia 27.04.2017 r. dotyczący naprawy muru parku w Wójcicach oraz
uwzględnienia w 2017 r. remontu rowu biegnącego przez wieś. Wystosowano odpowiedź do radnej,
że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania mające na celu naprawę uszkodzeń oraz ustalono
termin wizji w terenie na dzień 26 maja br. godz. 10:00 miejsce spotkania Remiza Strażacka.
RP.7211.37.2017 z 19.05.2017 r.
2) Łukasz Zięba - wniosek z dnia 28.04.2017 r. dotyczący naprawy pobocza przy drodze gminnej
w Maciejowicach. Wystosowano odpowiedź do radnego, że w najbliższym czasie zostaną podjęte
prace naprawcze pobocza. RP.7211.36.2017 z 17.05.2017 r.
3) Michał Warchał - wniosek z dnia 12.05.2017 r. dotyczący poszerzenia jezdni i wycięcia drzew na
drodze powiatowej w Ligocie Wielkiej – podjazd na Lubiatów. Wystosowano Postanowienie
przekazania pisma do Starostwa Powiatowego w Nysie. RP.7211.40.2017 z 23.05.2017 r.
Realizacja 7 uchwał podjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2017 r.:
Lp.
Nr uchwały
Treść uchwały

Realizacja

1.

XXIV/245/2017

w sprawie ujednolicenia terminu
użytkowania wieczystego
nieruchomości;

MK:
- przekazano użytkownikom wieczystym celem
dokonania ujednolicenia u Notariusza

2.

XXIV/246/2017

w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce;

3.

XXIV/247/2017

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

OR: uchwałę przesłano do:
1. Prezydenta RP – Andrzeja Dudy;
2. Prezesa Rady Ministrów – Beaty Szydło;
3. Kancelarii Sejmu RP;
4. Kancelarii Senatu RP;
5. Trybunału Konstytucyjnego;
6. Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka;
7. Marszałka Woj. Opolskiego – Andrzeja Buły;
8. Prezesa Związku Gmin Śl. Opolskiego –
Czesława Tomalika;
9. Związku Miast Polskich;
10. Prezesa Związku Gmin Wiejskich –
Marka Olszewskiego;
RP:
- złożono wspólny wniosek o dofinansowanie
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4.

5.
6.

7.

na lata 2014-2020;
XXIV/248/2017 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;
XXIV/249/2017 w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2017 rok;
XXIV/250/2017 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej;
XXIV/251./2017 w sprawie skargi Polskiego
Związku Działkowców
stowarzyszenia ogrodowego
w Warszawie – Okręg Opolski
w Opolu z dnia 11.04.2017 r.

Skarbnik:
- realizowana w budżecie 2017

Skarbnik:
- realizowana
Skarbnik:
- realizowana
MK:
- przesłano do Opola

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie i zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad 7.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków;
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 uchwały w sprawie kreślenia

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Uchwała Nr XXV/252/2017 stanowi załącznik do protokołu.
2) 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,
w wyniku którego stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w tej
sprawie. Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad.
Uchwała Nr XXV/253/2017 stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący zakomunikował, że Wniosek Burmistrza w sprawie przeniesienia rezerwy celowej
z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie, zabezpieczanie, usuwanie zagrożeń które wystąpiły
w Gminie Otmuchów został odczytany i omówiony na posiedzeniu Komisji wspólnych i poprosił
o przedstawienie opinii poszczególnych 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 Wniosku Burmistrza w sprawie przeniesienia
rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie, zabezpieczanie, usuwanie
zagrożeń które wystąpiły w Gminie Otmuchów.
Głosowanie: 14 głosów za, 0 wstrzymało się, 0 było przeciw.
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok;
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; 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 14 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 XXV/254/2017 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali Autopoprawkę do projektu 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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr XXV/255/2017 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamkną punkt porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad 8.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski, następnie odczytał pismo
Burmistrza Otmuchowa w sprawie pytania radnego Pana Janusza Gitlara i poinformował, że radny otrzymał
odpowiedź na piśmie oraz że ma prawo wglądu do dokumentacji odnośnie złożonego zapytania.
Radna Ludwa: mam dwie sprawy: czy z funduszu soleckiego będą mogły korzystać wioski, które zostaną
włączone do Otmuchowa jako dzielnice? W Wójcicach jest nowa droga, ale brak oznakowani i brak
ograniczenia prędkości.
Burmistrz: w najbliższym czasie będą znaki i ograniczenie prędkości też. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
w przyszłym roku fundusz sołecki będzie wyodrębniony. Wsie, które będą włączone do miasta też go
otrzymają. Jest możliwość utworzenia funduszu dzielnic i każda dzielnica otrzyma pieniądze. Część zadań
pozostanie dla sołectwa, a część przejmie Gospodarstwo Komunalne, takie jak koszenie, naprawy. Jeśli
dzielnica będzie chciała tym się zająć, to dostanie na ten cel pieniądze.
Radny Napora: kilka spraw chciałbym zgłosić: w związku ze wspólnym naszym projektem spółdzielniamiasto, w sprawie rewitalizacji, otrzymałem od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wezwanie do
uzupełnienia wniosku o indywidualną interpretację w sprawie odliczania podatku VAT. Pytanie: czy Urząd
Marszałkowski poinformował, że zostanie przyspieszona procedura rozstrzygnięcia konkursu projektów
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rewitalizacyjnych? Pytam, ponieważ w pouczeniu do wcześniej wymienionego wezwania otrzymałem
informację, iż termin przewidziany na wydanie interpretacji indywidualnej jest 3 miesięczny. Stąd moja
obawa, że decyzja-interpretacja może dotrzeć do Spółdzielni Mieszkaniowej na przełomie sierpnia/września.
Przy naborze projektów Urząd Marszałkowski informował, że rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu.
Kolejna sprawa: mój wniosek dotyczy słupów oświetleniowych 59 i 60 na ul. Jagiełły, w części
komunikacyjnej i koło Orlika. Kierowcy najeżdżają na te słupy. Tam jest potrzebne oznakowanie pasami.
Kolejna sprawa dotyczy osiedla Lata Kwiatów. Czy prace na terenie osiedla umożliwiające przejazd od
strony lasu zostały zakończone, czy wycinkę drzew już zakończono, czy prace jeszcze trwają? Kolejna
sprawa – kiedy mieszkańcy osiedla Lata Kwiatów doczekają się dróg osiedlowych?
Burmistrz: pierwszą sprawę sprawdzimy. Co do drugiej, to roboty z pewnością nie zostały zakończone.
Kolejna sprawa – w ubiegłych latach, za czasów Zarządu, zobowiązano się do budowy drogi z Panem
Winieckim. Kolejne Zarządy nie rozliczyły z Panem Winieckim tej sprawy. Mieliśmy podpisana umowę
z nim na wykonawstwo przy naszym udziale. Niestety zmarł. Spadkobiercy zaproponowali, abyśmy przejęli
kolektor z instalacją. Ludzie kupili działki z uzbrojeniem. Syn Pana Winieckiego z matką i siostrą zażądał od
nas 440 tys. zł. Sprawa utknęła w sądzie. My wykonamy media, drogi, ciągi, w zamian za przejęcie
kolektora. Oni chcą 440 tys. zł. Biegły to wycenił, ale nie ma decyzji sądu, czy my to przejmiemy, czy nie.
Jeśli przejmiemy, to wybudujemy drogi i ciągi komunikacyjne, ale zażądamy zwrotu kosztów. Roboty
zapoczątkowane przez Pana Winieckiego zostały wstrzymane, a pieniądze wziął. Nie wyegzekwowaliśmy
umowy z Panem Winieckim ze względu na jego wiek od lat 90-tych.
Radca: spadkobiercy żądają 330 tys. zł, ale biegły oszacował na 440 tys. zł. Tam jest instalacja wodna
i kanalizacyjna.
Burmistrz: myśmy złożyli propozycję, Pan Winiecki dostał działkę po cenach promocyjnych, za
przysłowiową złotówkę – a nie wywiązał się z umowy.
Radny Wąsowicz: właścicielem kolektora są właściciele domów?
Burmistrz: w moim przekonaniu tak. Oni już za to zapłacili w cenie budynku, a teraz spadkobiercy chcą
sprzedać to nam.
Radca: on chce podwójną kwotę. Nie jest to własność mieszkańców. Własnością właściciela działki jest
tylko przyłącze. Przy zawieraniu umowy nie zapisano informacji, która opisywałaby taką właśnie sytuację.
Burmistrz: działki sprzedano. Nie zabezpieczono jednak naszych roszczeń w akcie notarialnym.
Radca: nie zapisano, że mają ponieść koszty, w razie zaistnienia takiej sytuacji.
Burmistrz: liczymy, że we wrześniu będzie nabór o dofinansowanie na drogę w Wójcicach i na osiedlu Lata
Kwiatów, około 800 tys. zł. Niech jednak nie myśli pan spadkobierca, że my mu to odpuścimy.
Radna Stąpor: ta sprawa ciągnie się już od 20 ponad lat. Widziałam akt notarialny. Właściciele zostali
oszukani. Organizowałam spotkanie mieszkańców z Panem Winieckim.
Radny Napora: przez kogo zostaliśmy wpuszczeni w maliny, przez Winieckiego, czy przez Zarząd? Nie
czujemy się komfortowo. Wystarczy wejść na osiedle przed Dino.
Burmistrz: ten dom budował Winiecki jako Firma.
Radny Napora: tak, w tamtym przypadku Zarząd z nim zawarł umowę i on się z niej wywiązał, dlatego mu
zaufano. Trzeba z determinacją do tego podejść.
Radna Stąpor: Pan Winiecki przed laty wyraźnie mówił, że on drogi wybuduje, nie ma sprawy, ale gmina
musi mu zwrócić koszty.
Burmistrz: zgadzał się na wszystko, ale nic nie robił.
Radna Stapor: mieszkańcy są oszukani.
Radny Napora: myśmy kupowali bez dróg. Teren uzbrojony jest zawsze, w każdym miejscu. Ja kupiłem
działkę i dom w stanie surowym na własność.
Radna Stapor: Panie Burmistrzu, kiedyś złożyłam wniosek i dostałam odpowiedź, w sprawie oświetlenia
koło byłej Mleczarni. Co dalej z tą sprawą?
Burmistrz: TAURON złożył warunki i będzie to realizowane.
Radna Stapor: a droga przy ulicy Norwida, czy będzie zrobiona?
Burmistrz: nie teraz.
Radna Nawalaniec: czy będą koszone rowy biegnące przez wsie?
Burmistrz: tak, już są koszone. A tam, gdzie jest to droga powiatowa, chcielibyśmy, aby Nysa scedowała na
nas ten obowiązek, a my sami to wykonamy.
Radna Stąpor: Panie Burmistrzu, czy przyszło coś na temat Sandacza z mojej firmy?
Burmistrz: nie, natomiast Pani Szczerba wydała opinię i to poszło dalej. Czekamy na odpowiedź.
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Radny Wąsowicz: Panie Burmistrzu, swego czasu składałem wniosek na temat ograniczenia tonażu i niestety
stało się tak, że ograniczyło to mieszkańcom dowóz np. opału. Jeśli samochód od strony Paczkowa wjedzie,
to niestety nie ma odwrotu. Może zmienić ograniczenie z 3,5 tony, na 10 ton.
Burmistrz: to faktycznie nieporozumienie. To droga powiatowa, wystąpimy do Nysy w celu usunięcia
zakazu. Jeśli nie zdejmą tego znaku, to sami to zrobimy na ulicy 1 Maja. Natomiast na ul. Piastowskiej
będzie można wjechać spokojnie. Ludzie starsi cieszą się, że ograniczono tonaż, inni nie, ale ci otrzymają
zaświadczenie.
Przewodniczący: proponuję powiesić tam tabliczkę „za wyjątkiem…”.
Radny Wąsowicz: intencją moją było to, żeby nie wjeżdżało tam 40 ton.
Radny Warchał: Panie Burmistrzu, frezowina - dziury w drodze w Lubiatowie.
Burmistrz: będzie około 1000 ton frezowiny. Czekamy na przetarg. Mamy teraz 25 ton i emulsję. Od
poniedziałku zaczynamy.
Radna Brząkała: a Jarnołtów?
Burmistrz: nie ma w tej chwili możliwości zrobienia wszystkiego. W przyszłym roku.
Radny Zięba: proszę o interwencję w sprawie mostu, o którym wcześniej mówiłem. Tam może dojść do
nieszczęścia. Chciałbym też, w imieniu Natalii Marek, podziękować za wsparcie i prosić o dalsze.
Burmistrz: cieszymy się, że promuje gminę. Oby została Miss lub Wice Miss Polski.
Ad 9.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 23 maja 2017 r. VII kadencji 2014 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

6

