OR.0002.2.2019.J.W.
Protokół Nr V/2019
z obrad V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 14 marca 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 14 marca 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1030, zakończyły o godz. 1130 Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady V sesji Rady
Miejskiej w dniu 14 marca 2019 r. VIII kadencji 2018 - 2023”.
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: Bożena Stapor, Aleksander Pacławski,
Zbigniew Górski (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radny Sylwester Łucki zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Wąsowicza. – radny wyraził
zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący
poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Waldemara Wąsowicza na sekretarza obrad. Przeprowadzono
jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku imiennego głosowania stosunkiem głosów 11
za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się - Rada wybrała radnego Waldemara Wąsowicza 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) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów;
2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa
OTMUCHÓW – WSCHÓD;
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
4) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
5) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso;
6) statutu Gminy Otmuchów;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
9) 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 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. Przewodniczący stwierdził,
że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada przyjęła protokół
z poprzedniej sesji.
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Ad 6. Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest sprawozdanie Burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym i oddał głos Burmistrzowi.
Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz poinformował o odbytych zebraniach władz sołeckich i zakomunikował, że pracownicy Urzędu
byli zaangażowani w wybory we wszystkich sołectwach na terenie Gminy. Zostały wybrane Rady Sołeckie
i Sołtysi. Odbyło się również spotkanie w Zamku otmuchowskim z nowo wybranymi władzami sołectw
gminy, gdzie omówiono zadania, formy współpracy i obowiązki Rady Sołeckiej i Sołtysa. Odbyło się
spotkanie w Kołami Gospodyń Wiejskich, dotyczące organizowania świąt tj. Biesiady Wielkanocnej oraz
poinformowano panie o konkursie i współpracy między partnerami zagranicznymi. Rozmawiano
o przygotowaniach do Lata Kwiatów i dożynek. Poinformowano panie, że stroje regionalne zostały uszyte
i można je odebrać w zakładzie krawieckim. Jesteśmy na etapie wydania naszej regionalnej książki
kucharskiej z potrawami regionalnymi z dodatkiem kuchni albańskiej. Odbyło się kilkanaście spotkań
w związku z rewitalizacją miasta i jesteśmy mocno zaawansowani w obu etapach, tj. I Rynek z przyległymi
uliczkami i II ul. Jagiełły wspólnie realizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową. To zadanie odbywa się
zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń w realizacji. Termin prac w Rynku do końca maja.
Przymierzamy się do przyjęcia gości zagranicznych i w tym doku mamy Lato Kwiatów czterodniowe.
W czwartek odbędzie się III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polonijnej w Otmuchowie. U nas będzie to
drugi raz. Będziemy gościć ponad stu wykonawców z całego świata. To niewątpliwie promocja dla miasta.
Ci, którzy przyjadą do nas handlować, trzeba ulokować w takich miejscach, by nie zniszczyć tego, co
powstaje teraz, bo inwestycja kosztuje prawie 16 milionów złotych. Burmistrz zapewnił, że lokalizacja
handlujących będzie dobra i wszyscy powinni być zadowoleni. Trwa przebudowa pewnych miejsc i miasto
na tym zyska. Praktycznie co tydzień odbywają się rady budów, których jest kilkanaście. Spotykamy się
z wykonawcami, którzy przekazują informacje o realizacji tych zadań. Odbywały się również spotkania
cyklicznie ze strażakami. Były to zebrania sprawozdawcze OSP z naszej Gminy. Odbyło się też spotkanie
z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie budowy Komisariatu w Otmuchowie. Został podpisany
dokument w sprawie działki przy ul. Krakowskiej, pewne dokumenty zostały już sporządzone, decyzja celu
publicznego wydana, środki na tą inwestycję w budżecie państwa zostały zabezpieczone, dokumentacja jest
w opracowaniu i w krótce inwestycja musi się rozpocząć. Burmistrz poinformował, że brakuje
wykonawców. Ogłaszane są przetargi na kilka zadań inwestycyjnych wynikających z rewitalizacji,
z Subregionu, z RPO i niestety wykonawców nie ma. Ogłoszony został kolejny przetarg na Skalnik
i musieliśmy niestety go unieważnić, ze względu na brak odpowiednich dokumentów albo ze względu na
cenę, jaką sobie wykonawca zażyczył. Będzie ogłoszony przetarg następny. Nie został również wyłoniony
wykonawca na Centrum Edukacyjne i Centrum Oświatowe przy ul. Krakowskiej pt. „Zaprojektuj
i wybuduj”, w ramach rewitalizacji i RPO. Będziemy występować do Marszałka o przesunięcie terminu tego
zadania na okres późniejszy. Wiąże się to ze środkami, które mamy zabezpieczone w ramach Subregionu
i RPO, to kwota kilku milionów złotych. Przygotowujemy się do budowy Centrum Przesiadkowego na
terenie ul. Mickiewicza, będziemy wyburzać to, co tam stoi, bo dokumentacja jest praktycznie gotowa.
Zaistniał problem, z rewitalizacją i przebudową dwóch ulic, ul. Krakowska w kierunku dworca i ul.
Kolejowa, w kierunku Sandacza, do skrzyżowania z ul. Warszawską. Wartość kosztorysowa ok. 5 mln zł.
Zgłosili się wykonawcy, którzy żądają 100-120% więcej, ale byli i tacy, który chcieli ok. 10 mln zł,
w związku z tym przetarg został unieważniony, będziemy to zamówienie dzielić, są już skorygowane
kosztorysy. Projektanci w ramach nadzory autorskiego skorygowali podział zadania na trzy i ogłaszamy
przetarg w kolejności: cała kanalizacja burzowa przy ul. Krakowskiej i Kolejowej, oświetlenie z przyłączami
i budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych dróg i ścieżek oraz chodników. Jeśli się to nie uda,
jesteśmy w konsorcjum z Powiatem, który jest liderem i byłoby to zagrożeniem dla nich, dlatego trzeba się
postarać i tych wykonawców znaleźć. Natomiast gdyby mimo wszystko nie można było wykonawców
wyłonić, podejmiemy ryzyko wykonania tego sami, z naszymi podwykonawcami za zgodą Marszałka, ale
nie odpuścimy kwoty dofinansowania, bo to ponad 3 mln zł. Trwają prace i odbyła się rada budowy budynku
komunalnego w Maciejowicach. Prace są mocno zaawansowane. Z budowy „zszedł” jeden wykonawca, bo
komornik go ścigał. Burmistrz powiedział, że musimy wyłonić wykonawcę, który zakończy wod-kan
i kotłownie. Trwają prace wykończeniowe tynków i ma nadzieję, że w okresie wiosennym będzie można
zaproponować mieszkania w stanie deweloperskim dla ok. 150 osób. Odbyły się spotkania w ramach
współpracy np. ze Spółką Wodną, Związkiem Policjantów, Związkiem Emerytów i Rencistów,
z Komendantami Policji. Odbyło się też spotkanie na temat naboru w ramach Lokalnej Grupy Działania
w Nysie. Ustalono harmonogram i będziemy sięgali po środki na tzw. projekty miękkie w okresie letnim
oraz nieduży program inwestycyjny na tzw. centrum potraw regionalnych w Maciejowicach.
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Tam chcielibyśmy przebudować kuchnię i świetlicę i LGD to zaakceptowało. Z pozostałych zadań – odbiór
komisyjny przydomowych oczyszczalni ścieków i dalsze prace nad przetargami.
Ad 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. na terenie Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr V/50/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa
OTMUCHÓW – WSCHÓD;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW – WSCHÓD.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW – WSCHÓD.
Uchwała Nr V/51/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr V/52/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
Przewodniczący poinformował, radna Anna Ludwa jest wyłączona z przedstawienia opinii Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej oraz
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z głosowania, ponieważ jest wskazana w tym projekcie uchwały jako inkasent w obrębie geodezyjnym
Wójcice. Za Przewodniczącą Komisji opiniował jej Zastępca – radny Waldemar Wąsowicz.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Z-ca Przew.
Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej;
Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania –
nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
Nie bierze udziału w głosowaniu
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze
inkaso. Uchwała Nr V/53/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkaso.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
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Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkaso. Uchwała Nr V/542019 stanowi załącznik do protokołu.
6) statutu Gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie statutu Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie statutu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr V/55/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Nyskiego.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
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Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Uchwała Nr V/56/2019 stanowi załącznik do protokołu.
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Zięba zapytał, czy jest jakiś harmonogram na remont dróg.
Burmistrz odpowiedział, że w pierwszej kolejności będą łatane dziury po zimie tam, gdzie może mogą
stwarzać zagrożenie. Na remont dróg, w tym roku przeznaczono ok. 400 tys. zł i jeżeli będą wykonawcy to
będzie można wykonać kilka dróg między innymi w Kwiatkowie, Otmuchowie, Wójcicach, Śliwicach,
łatanie w Wierzbie.
Radny Warchał powiedział, że to drogi gminne i zapytał, czy z Powiatu jest jakiś odzew w sprawie
remontów dróg powiatowych.
Burmistrz odpowiedział, że odzewu na razie nie ma, ale jest po rozmowie ze Starostą, uchwałę intencyjną
Rada podjęła i tych dróg jest 133 km., część dróg jest na ukończeniu, Pokazujemy część do remontu,
szczególnie od ul. Grodkowskiej do Ulanowic i Karłowic, Maciejowice, Grodziszcze, Ligota Wielka,
Lasowice, Lubiatów. Wskazaliśmy te drogi, gdzie jest największy ruch. Pan Starosta poinformował, że
przedstawił harmonogram wykonawstwa remontów na cała kadencję i będą remontowane.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Uchwała Nr V/57/2019 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 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; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr V/58/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
1) Uchwała nr 33/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej;
2) Uchwała nr 753/2018 z dnia 1 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
3) Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
złożonych na dwa miesiące przed końcem kadencji 2014-2018 wg stanu na dzień 16.09.2018 r. –
15 radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Otmuchowa.
4) Prośba radnej Bożeny Stąpor złożona w imieniu mieszkańców Otmuchowa-Sarnowic o wybudowanie
w miejsce istniejącego placu zabaw, nowoczesnego i bezpiecznego.
5) Wniosek radnej Bożeny Stapor złożony w imieniu mieszkańców ul. Norwida w Otmuchowie
o położenie nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi.
6) Zapytanie Prezesa Klubu MZLKS ‘Czarni” Otmuchów, odnośnie złożonego wniosku do Ministerstwa
Sportu i Turystyki dot. programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej 2018 r.”
Przewodniczący przekazał Przewodniczącemu i członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
materiały szkoleniowe dotyczące petycji, skarg i wniosków w działalności organów samorządowych po
zmianach ustaw o samorządzie gminnym, w celu wykorzystania w pracy komisji – OR.0004.11.2019
z 14 marca 2019 r. jak również złożone wnioski, interpelacje i zapytania.
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Radny Burski poinformował o zgłoszeniach od mieszkańców o wyłączeniach oświetlenia ulicznego o 2
w nocy i zapytał, czy można tego nie robić.
Burmistrz zakomunikował, że można, ale trzeba wiedzieć z czego mieć w tej sytuacji na opłaty za
oświetlenie uliczne, bo to kwota 300-400 tys. w skali roku. Dodał, że na zebraniach temat ten był
podnoszony i tam, gdzie są newralgiczne drogi przejazdowe, jest to zrobione, natomiast tam, gdzie
oświetlenie jest wystarczające i nie ma zdarzeń drogowych nie jest to konieczne. Dodał, że zdaje sobie
sprawę z innych zagrożeń np. kradzieży. To wyłączenia 2-3 godzin w skali doby, razy półtora tysiąca lamp.
Burmistrz poprosił o cierpliwość. Zakomunikował, że podpisał porozumienie z Tauronem na pełną
modernizację oświetlenia ulicznego i zmienią żarówki rtęciówki wszędzie tam, gdzie one jeszcze są na
ledowe, co pozwoli na oszczędności nawet do 70%. Będzie można spłacać tą inwestycję oszczędnościami.
W roku bieżącym ma być opracowana dokumentacja i do czerwca przyszłego roku, będą zmienione
wszystkie lampy w 100%, jeśli będzie na to zgoda Rady. W tym roku byłoby to duże obciążenie.
Radny Worek zakomunikował, że dobrze byłoby przyspieszyć w pozyskiwaniu funduszy na remont stadionu
w Otmuchowie. Dodał, że są w Gminie osoby, które chętnie pomogą w napisaniu wniosku.
Burmistrz odpowiedział, że taki wniosek wspólny został już złożony a było tych wniosków 740 w skali
kraju. Tych, którzy otrzymali było 40-50 a około 700 wniosków zostało negatywnie rozstrzygniętych, w tym
i nasz. Przygotowujemy kolejny, bo do końca marca jest nabór, a dokumentację mamy przygotowaną.
Burmistrz dodał, że jest w kontakcie z Prezesem i członkami klubu i jesteśmy po rozmowach z wykonawcą
murawy i będziemy próbowali ja rewitalizować i nawadniać zgodnie z ekologią, którą wykonawcy nam
zaproponowali. Mamy zabezpieczone w budżecie kilkaset tysięcy złotych na remont stadionu, ale musimy
pokazać udział własny, aby wniosek mógł być rozpatrzony.
Zastępca Burmistrza zakomunikował, że w tej chwili jest 10 mln zł do rozdania na cała Polską.
Burmistrz dodał, że jest 2,5 tys. gmin, wiec to 4 tys. zł na jeden wniosek, ale składamy.
Radny Warchał podkreślił, że jeśli Państwo robi program ogólnokrajowy i daje na to 10 mln zł to się
ośmiesza.
Burmistrz powiedział, że będzie zrobiona rewitalizacja na ile to będzie możliwe do realizacji.
O głos poprosił Prezes „Czarnych” i podziękował Burmistrzowi i Radzie za pomoc, w założeniu szkółki
piłkarskiej, w ramach Akademii Młodych Orłów dla dzieci w wieku 6 lat i więcej. Dodał, że to dobry
przykład, bo dzieci i młodzież odchodzą do innych miast by rozwijać się sportowo. Podkreślił jak bardzo
ważne jest, by rozbudzać zainteresowania młodych sportem, by stwarzać im warunki, aby zostali
w Otmuchowie.
Radny Zięba zapytał, jakie inne źródła finansowania ma klub.
Otrzymał odpowiedź od Prezesa Klubu, że w tej chwili, są to drobne sumy od osób prywatnych i brak jest
sponsorów, a w 99% koszty ponosi gmina.
Przewodniczący dodał, że te drobne kwoty od osób prywatnych są głównie na kiełbaskę po meczu, natomiast
całe koszty ponosi gmina. Kluby nie mają sponsorów.
Radny Burski powiedział, że Bank dofinansowuje kluby, daje na dożynki i jeśli złożą pismo, to Bank na
pewno nie odmówi, bo jego kondycja jest dobra. Wspomniał, że swego czasu dawał nawet 100 tys. zł, ale to
już przeszłość.
Burmistrz podkreślił, że sport dzisiaj kosztuje i nie ma już osób, które chcą wzorem Prezesa pracować
charytatywnie a chcą na tym zarobić. Młodzież trzeba kształcić i w nią inwestować. Dodał, że kwota
zapisana na sport w skali budżetu to ponad 400 tys. zł, dodatkowo jest sport w szkole, a to kwota podobna.
Radny Zięba wniósł o załatanie dziur w miejscowości Maciejowice na drodze gminnej i w Janowej.
Burmistrz odpowiedział, że będzie to zrobione na pewno.
Radna Ludwa zapytała, czy droga w Otmuchowie-Wójcicach, od drogi krajowej do krzyżówki, jest już drogą
gminną, czy jeszcze nie.
Burmistrz odpowiedział, że jest drogą powiatową do 30 września.
Ad 10.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści: „Zamykam obrady V sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 14 marca 2019 r.”
Sekretarz obrad: Waldemar Wąsowicz
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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