WO.0002.3.2019.J.W.
Protokół Nr VI/2019
z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 31 maja 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 31 maja 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1003, zakończyły o godz. 1130 Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady VI sesji Rady
Miejskiej w dniu 31 maja 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 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecny radny Waldemar Wąsowicz (lista obecności
stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna Anna Ludwa zgłosiła kandydaturę radnej Bożeny Stąpor – radna wyraził zgodę.
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał
pod głosowanie kandydaturę radnej Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku imiennego głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada wybrała radną 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. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2018 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie za 2018 r.
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci
młodsze;
2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Otmuchów
i inne organy od 1 września 2019 r.;
3) zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
statutu Gminy Otmuchów;
4) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego –
Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020;
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
6) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
w Otmuchowie na remont wieży Kościoła Cmentarnego pw. Św. Anny w Otmuchowie;
7) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach na remont
dachu w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach;
8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kałkowie na prace konserwatorskie
i restauratorskie tabernakulum z ołtarza głównego;
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9) nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Grądy;
10) rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów;
11) zmiany Uchwały Nr XLI/329/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania jednostki
budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą „Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”;
12) zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie
nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów;
13) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
14) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. 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 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się, Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
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 wielu spotkaniach w okresie międzysesyjnym, dotyczących między
innymi zadań inwestycyjnych, odbywały się rady budów w sprawie rewitalizacji miasta, obszaru rynku
i osiedla Jagiełły, odbywały się przy współudziale inspektorów nadzoru a nawet osób, które opiniowały
pewien zakres robót w ramach nadzoru, jak Konserwator Zabytków. Rady dotyczyły również osiedla
Jagiełły i było ich cztery w tym okresie i uczestniczył w nich partner, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Ustalano na nich zakresy dot. realizacji tych zadań. Obie firmy zadania swoje kończą. Będzie wyłoniona
komisja do dokonania czynności związanych z odbiorem. Pozostałe spotkania dotyczyły już inwestycji
wojewódzkich tzn. Komendy Wojewódzkiej Policji dot. budowy Komisariatu Policji przy. ul. Krakowskiej.
Z informacji jakie otrzymaliśmy od Komendantów Wojewódzkiego i Powiatowego inwestycja wchodzi
w roku bieżącym do realizacji. W budżecie Państwa kwota 4 mln 700 tys. złotych jest zabezpieczona. Trwają
prace dokumentacyjne i w okresie jesiennym z pozwoleniem na budowę dokumentacja będzie ukończona
i inwestycja będzie rozpoczęta. Ogłaszane były przetargi na kilka zadań inwestycyjnych – ul. Krakowska
i ul. Warszawska. Niestety, bez powodzenia. Wystąpiliśmy do Subregionu a Subregion do Marszałka
Województwa o pozwolenie na podzielenie tej inwestycji na 3 etapy i podział przetargu i czekamy na
decyzje. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na tzw. Centrum Przesiadkowe, które będziemy realizować,
jest opracowana dokumentacja, trwają rozmowy z Subregionem i Urzędem Marszałkowskim. Rada budowy
dotyczyła jeszcze budynku komunalnego oraz dot. Maciejowic, kanalizacji wsi, z projektantem oraz
zakończenie przygotowania dokumentacji Nieradowic i Śliwic. Dla Sarnowice pozwolenie jest już u nas
i przygotowujemy na przyszły rok do kanalizowania, jeśli warunki finansowe pozwolą. Przygotowujemy się
z dokumentacją tak, aby można było składać wnioski o sfinansowanie pozostałych zadań. Zakończono
budowę przydomowych oczyszczalnię ścieków w Nadziejowie i Kamiennej Górze, nastąpił odbiór
i będziemy przygotowywali się dokumentacyjnie na następne wsie i będziemy składali wnioski. PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – do budowy, dokumentację złożono do Urzędu
Marszałkowskiego w ramach RPO, to jest kwota pewna, ale to już poza Subregionem. Ogłoszono przetarg
na tzw. drogę do pomnika Boga – Wójcice-Ulanowice, kwota 400 tys. złotych i mam nadzieję, że tą
inwestycję uda się w tym roku wykonać. Bioróżnorodność – cały obiekt Szkoły Podstawowej w Kałkowie
będziemy przygotowywać do zabezpieczenia. Odbyły się spotkania z rodzicami i naszymi przyszłymi
uczniami, chodzi o nabór do naszych szkół. Przekazywaliśmy z Dyr. Mazkiem, Dyr. Podrucznym
informacje. Jesteśmy po rozmowach z osobami, które rekrutują dzieci z zagranicy. Wszystko na to wskazuje,
że kolejna dwudziestka będzie u nas od 1 września z Ukrainy i kto wie, czy nie 45-50 osób z Kazachstanu,
w związku z tym będziemy uruchamiali internaty, aby szkoła funkcjonowała. Oczywiście nasze dzieci to
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priorytet. Nie mam jeszcze pełnych informacji jak z taborem, ale mam nadzieję, że będzie na takim samym
poziomie jak w roku poprzednim. Odbyły się spotkania między innymi w sprawie śmieci. To temat rzeka.
Usługi wzrastają. Mamy ogłoszony przetarg w tej chwili na wywóz nieczystości na okres 4 lat. Mamy
rozprawę w KIO (Krajowa Izba Odwoławcza) w Warszawie. Remondis ten przetarg zaskarżył. Daliśmy
ostre kryteria do spełnienia i będzie rozprawa. Nie podoba nam się ich robota. Będą musieli pewne warunki
spełnić, np. butelkomaty na terenie gminy. Odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia, na które dostałem
zaproszenie od Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Odbyło się spotkanie OSP w Zamku, spotkania
Subregionu i Euroregionu oraz spotkania dotyczące naboru na V rundę przetargu na energię. Kończy się
umowa. Mieliśmy prąd tańszy, bo podpisaliśmy wieloletnią umowę na 3 lata. Inne gminy płaciły drożej, bo
nie miały podpisanych umów. Gościliśmy również w Otmuchowie aglomerację opolską i z satysfakcją
stwierdzić należy, że przyjechali uczyć się od nas. Jestem dumny z tego, że mogłem przekazać informacje na
temat fotowoltaiki. Zaproszony był Dyrektor Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego i był zaskoczony, że jesteśmy tak zorganizowani, że możemy sięgać po pieniądze. Do tej pory
samorządy nie miały możliwości sięgnięcia po środki z zewnątrz, w tej chwili taka deklaracja z ust
Dyrektora Regionalnego Programu Operacyjnego padła na sali na Zamku, bo pozostałe gminy aglomeracji
opolskiej wspólnie z nami, jako spółką samorządową chcą wejść w to przedsięwzięcie i realizować to
zadanie wspólnie. Odbył się cykl zebrań konsultacyjnych we wszystkich sołectwach, gdzie przedstawiany
był projekt w sprawie Statutu, uczestniczyłem w nich i mam nadzieję, że Wysoka Rada dzisiaj ten projekt
uchwali. Spotkanie odbyło się również w ramach organizacji i podziału województwa opolskiego na tzw.
obwody łowieckie. Podpisywaliśmy wspólnie ze Skarbnikiem w ramach Wojewódzkiego Systemu Obszarów
Wiejskich umowę na zadanie Lato Kwiatów, Lato Pszczół. Otrzymaliśmy pieniądze na piękna imprezę
w Kałkowie, która będzie organizowana w ramach edukacji, to kwota 59 tys. zł na cykl prelekcji, wystaw
i innych zdarzeń, dotyczących tego przedsięwzięcia. Zbliżamy się do Lata Kwiatów. Odbył się konwent,
który Starosta Nyski organizował w sprawie dróg i realizacji zadań na okres kadencji. Jesteśmy tam ujęci
w dwóch czy trzech pozycjach, będzie robiona ulica Grodkowska w kierunku Grądów w 2020 r.
Sygnalizowałem już, że trzeba będzie zrobić inwentaryzację dróg naszych i powiatowych i tam, gdzie jest to
możliwe zamienić je w taki sposób, aby nie było kolizji między jednych a drugim samorządem, z dwóch
powodów. Po pierwsze, że nie ma kto zamiatać, sprzątać i kosić, bo nie ma odpowiedzialnych a po drugie –
żeby nie wchodzić sobie w paradę z wykonywaniem pewnych inwestycji i wyrażania zgody, bo procedura
trwa długi - gdy chcemy coś budować. Były złożone pisma wcześniej. Odbędzie się Festiwal Piosenki
Polonijnej dzień przed Latem Kwiatów, odbywały się też spotkania w tej sprawie. Będą przedstawiciele
z całego świata, około 100 osób będziemy gościć. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Wójcice dot.
przydomowych oczyszczalni ścieków. Odbyła się też piękna uroczystość na Zamku z jubilatami, wręczono
medale za długoletnie pożycie małżeńskie około dwudziestu parom. W następnej grupie będzie około
trzydziestu, czekamy na medale.
Ad 7.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Ocena Zasobów Pomocy
Społecznej za 2018 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali materiały 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 powyższej Oceny. Przewodniczący otworzył dyskusję i zwrócił
się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał pod głosowanie Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna

ZA
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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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 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.
Ad 8.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2018 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali materiały 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 Sprawozdania. Przewodniczący
otworzył dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pożytku publicznego za 2018 r.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku
publicznego za 2018 r.
Ad 9.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Sprawozdanie z działalności
Komisariatu Policji w Otmuchowie za 2018 r.
Radny Napora zakomunikował, że liczył na to, że będzie Komendant by wyjaśnić pewne sprawy. Na osiedlu
przy ul. Jagiełły jest kilka miejsc i ławek parkowych, gdzie po południu odpoczywają ludzie i zdarza się piją
piwo. Zaraz zjawia się Policja i kończy się to mandatami, podczas gdy 50 metrów dalej, przy stawku nie ma
ich by egzekwować np. porządek. Jestem za utrzymaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ale jeżeli
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dwie kobiety siedzą i podchodzi do nich trzecia i stawia piwo i po upiciu łyka chce odejść i nagle zjawia
Policja i kara mandatami w wysokości 100 zł. Mieszkańcy pytają mnie; to po co są te ławki? Gdyby było to
robione nagminnie i były burdy – rozumiem, że trzeba interweniować, ale w takiej sytuacji – pouczenia nie
ma. Tu czytam, że było 795 przypadków zastosowania pouczenia i prosiły te kobiety o to. Nie. Przykre to,
tym bardziej, że ludzie Ci mają dzień w dzień obraz, na który nie ma siły.
Radna Ludwa dodała, że tam, gdzie ich trzeba, to ich nie ma.
Przewodniczący powiedział, że pouczenia są i mogą dawać i może w sumieniu chcieliby dawać pouczenia,
ale z kolei jego komendant mówi, że dostaliście podwyżkę, więc teraz trzeba spłacić dług wobec Państwa.
Tak jest nie tylko w tym przypadku. Tak jest w drogówce i w innych. Nie ma myślenia logicznego.
Burmistrz powiedział, że Policja interweniuje, jeśli ktoś doniesie. To sygnaliści. Jak dzwonią na 112 to
jeszcze gorzej, bo patrol przyzywa w to miejsce.
Przewodniczący powiedział o przypadku sprzed 2 lata na meczu w Maciejowicach. Komendant przyjechał
po cywilnemu i ludzie pili piwo jak to na meczu, wezwał funkcjonariusza i po stówce każdemu.
Radny Górski podał przykład ze swojej miejscowości, gdzie są dwa sklepy i ktoś zadzwonił, przyjechali pod
sklep, stali panowie i dostali po stówie. Do drugiego sklepu nie pojechali, tylko tu, gdzie było zgłoszone.
Piją tam i piją tu, a oni nawrócili po pojechali z powrotem. Następnego dnia też przyjechali i pilnowali przez
tydzień. I tak pan kupił piwo po 2 złote, a kosztowało go to 102 złote.
Radny Warchał zakomunikował, że jeśli chodzi o raport Komisariatu, to też ma złe doświadczenia odnośnie
niszczenia mienia gminnego, a chodzi o rogatki w Lubiatowie. Radny zgłosił to w sobotę i dyżurny nie
przyjął zgłoszenia, bo urząd miejski był zamknięty, a on potrzebował pełny kosztorys zniszczonego mienia.
Radny dodał, że nie pamięta nazwiska dyżurnego. Burmistrz zapytał, czy radny zna datę i godzinę. Radny
Warchał potwierdził. Burmistrz zapytał, czy w chwili, gdy ktoś zgłasza, to dyżurny potrzebuje kosztorys.
Radny potwierdził. Burmistrz zakomunikował, że powinien przyjąć, wpisać do książki i dopiero żądać od
nas dokumentów, umowy itd.
Burmistrz zapytał Sekretarza, ile dni jest przechowywany monitoring. Sekretarz odpowiedział, że 14 dni.
Radna Stapor zakomunikowała, że po wczorajszej Komisji Alkoholowej jedna z pań zaproszonych
opowiedziała Komisji, że zgłaszała na Policję, że syn się awanturuje i robi burdy, ale nie bije ją ani nie
szarpie, tylko używa wulgarnych słów. Dyżurny zapytał ją, czy syn ją bije. Odpowiedziała, że nie. Dyżurny
stwierdził, że nie przyjadą.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali materiały 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 Sprawozdania. Przewodniczący otworzył dyskusję
i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął
dyskusję i poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Komisariatu
Policji w Otmuchowie za 2018 r.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Otmuchowie za 2018 r.
Ad 10.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Raport o Stanie Gminy
Otmuchów za 2018 r. dodał, że Raport został przedstawiony przez Burmistrza i będzie omawiany na
przyszłej sesji.
Radni otrzymali Raport.
Burmistrz powiedział, że jest to po raz pierwszy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, z artykułem
28aa. Raport jest przedstawiany radzie do 31 maja, dokumenty zostały opracowane przez Zastępcę
Burmistrza i jest szczegółowo przedstawione to, co się działo na terenie gminy przez ostatni rok. Dyskusja
będzie na najbliższej sesji.
Radny Zięba zauważył, że jest zapis o stacji paliw w miejscowości Wójcice.
Burmistrz odpowiedział, że skoryguje to.
Sekretarz dodał, że jeszcze przez sto lat ludzie będą jeździć do Wójcic i do Śliwic.
Radna Stapor dodała, że ludzie są przyzwyczajeni do starej nazwy i jadąc z Nysy do Otmuchowa, jest napis
Wójcie i Otmuchów. Dlaczego nie może być napisane: Sarnowice i Otmuchów, Nieradowice i Otmuchów?
Burmistrz odpowiedział, że nie, ponieważ osiedla i dzielnice mają nazwę określoną i tablice o określonych
barwach. To jest tzw. wewnętrzna tablica, określająca granice administracyjne osiedla czy dzielnicy,
natomiast Otmuchów jest miastem. Tak jest na krajówce, a tu jest powiatówka. Burmistrz dodał, że będzie to
zrobione w ciągu miesiąca.
Ad 11.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie
i dzieci młodsze;
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 określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów, pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.
Uchwała Nr VI/59/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Otmuchów i inne organy od 1 września 2019 r.
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 ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otmuchów oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Otmuchów i inne organy od 1 września 2019 r.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Otmuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Otmuchów i inne organy od 1 września 2019 r.
Uchwała Nr VI/60/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
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 zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
14 marca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr VI/61/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
– Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020;
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 przystąpienie do
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Radny Napora przypomniał o zmianie nazw w uchwałach: jest „Burmistrz Otmuchowa” powinno być
„Burmistrz Miasta i 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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Uchwała Nr VI/62/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) 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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 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 VI/63/2019 stanowi załącznik do protokołu.
6) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego
w Otmuchowie na remont wieży Kościoła Cmentarnego pw. Św. Anny w Otmuchowie;
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 przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie na remont wieży Kościoła
Cmentarnego pw. Św. Anny w Otmuchowie.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr

ZA
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja
i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie na remont wieży Kościoła Cmentarnego pw. Św. Anny
w Otmuchowie.
Uchwała Nr VI/64/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach na
remont dachu w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach;
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 przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach na remont dachu w Kościele Parafialnym pw.
Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach.
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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa
w Ratnowicach na remont dachu w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach.
Uchwała Nr VI/65/2019 stanowi załącznik do protokołu.
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8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kałkowie na prace konserwatorskie
i restauratorskie tabernakulum z ołtarza głównego;
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 przyznania dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kałkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie tabernakulum
z ołtarza głównego.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kałkowie
na prace konserwatorskie i restauratorskie tabernakulum z ołtarza głównego.
Uchwała Nr VI/66/2019 stanowi załącznik do protokołu.
9) nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Grądy;
Przewodniczący odczytał treść prośby mieszkańców w sprawie nadania nazwy rondu w Grądach oraz
odpowiedź Starostwa Powiatowego w Nysie w tej sprawie, następnie 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 nadania nazwy rondu, położonemu
w miejscowości Grądy.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna

ZA
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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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 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w miejscowości Grądy;
Uchwała Nr VI/67/2019 stanowi załącznik do protokołu.
10) rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy
Otmuchów;
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali treść skarg-pism złożonych przez mieszkankę
Otmuchowa, a także stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej sprawie (Uchwała 2/2019 Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 14 maja 2019 r.), następnie odczytał treść projektu uchwały i poprosił
o przedstawienie opinii Komisji.
Radni otrzymali złożone skargi i pisma.
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 rozpatrzenia skargi na nienależyte
wykonywanie zadań przez Burmistrza Miasta i 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
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzymała się – Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie
zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr VI/68/2019 stanowi załącznik do protokołu.
11) zmiany Uchwały Nr XLI/329/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania jednostki
budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą „Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
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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 Nr XLI/329/2010
z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą
„Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”.
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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/329/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
powołania jednostki budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą „Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie”.
Uchwała Nr VI/69/2019 stanowi załącznik do protokołu.
12) zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie 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 zmiany Uchwały Nr IX/90/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie
Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena

ZA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
29 września 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów.
Uchwała Nr VI/70/2019 stanowi załącznik do protokołu.
13) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
Burmistrz zgłosił Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019
rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący odczytał treść Autopoprawki do 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 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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/71/2019 stanowi załącznik do protokołu.
14) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący odczytał treść Autopoprawki do 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
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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
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr VI/72/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 12.
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
1) Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie, w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 2018-2023 –
WO.0043.7.2019 z 4.04.2019 r.
2) Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych
złożonych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 (BO, Z-ca BO, Przew. RM), kier. jedn. Org. w trakcie
roku 2018 oraz w trakcie roku 2019 – 1607-SKA-24020.251.2019 z 24.05.2019 r.
3) Petycję mieszkańców wsi Jarnołtów;
4) Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu, w sprawie ustalenia dla Rady Miejskiej w Otmuchowie
liczby ławników do Sądu Rejonowego w Nysie.
Radna Stąpor powiedziała, że zwracają się do niej mieszkańcy odnośnie przejścia dla pieszych przy
ul. Warszawskiej w okolicach osiedla Lata Kwiatów oraz w sprawie boksów na odpady na Osiedlu Lata
Kwiatów. Radna dodała, że nie chce wychodzić na oszustkę, bo mówiła, że będą zrobione, a nie ma.
Pracownik w urzędzie powiedział, że nie ma sensu tego montować. Bardzo proszę by wziąć to pod uwagę.
Burmistrz odpowiedział, że ul. Warszawska jest to droga powiatowa, a boksy są zakupione w tamtym roku
i będzie to zrobione. Dodał, że pracownik w urzędzie, to pracownik tylko w urzędzie, a decyzje podejmuje
kto inny. Będą, bo są zakupione.
Radna Stąpor zakomunikowała, że złoży wniosek odnośnie dojścia z ul. Warszawskiej do osiedla.
Radny Górski odniósł się do pisma mieszkańców Jarnołtowa, dotyczącego progów zwalniających, że gdyby
to wcześniej parę lat było zauważone, to chłopak nie zginąłby. Do dzisiaj nie wyjaśniono, kto go potrącił.
Radny dodał, że w Kijowie mieszkańcy też chcą, by założyć progi zwalniające.
Burmistrz odpowiedział, że należy zgłosić to do powiatu.
Radny Burski zgłosił, że droga koło myjni jest dziurawa, brak chodnika przy posesjach i kopcący komin
przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Burmistrz zakomunikował, że czekamy na masę i do Lata Kwiatów powinno być to zrobione, chodniki będą
kończone przy jednych ulicach i zaczynane przy innych, a komin już przestał kopcić.
Radny Worek zapytał o most cukrowniczy i co z nim będzie dalej.
Burmistrz odpowiedział, że czekamy na wykonawców, jak tylko się ktoś zgłosi to natychmiast podpiszemy
umowę. Do chwili obecnej nie mamy ani jednego wykonawcy. Ten, który miał robi, ma dużą robotę na
pomorzu. Chcemy najpierw zrobić posadzki, przejście drewniane, tak, jak podłoga okrętowa, ponieważ most
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musi „chodzić”, dlatego to musi być zrobione z beli drewnianych. Burmistrz poprosił o cierpliwość i dodał,
że jemu też na tym zależało, żeby na Lato Kwiatów był.
Radny Worek zapytał o przejazd przez ulicę 1 Maja, czy z uwagi na auta tam stojące można zrobić pobocze.
Burmistrz odpowiedział, że na pierwszym konwencie nowego Zarządu i nowego Starosty zgłosił ten
wniosek po raz któryś. Jest złożony na piśmie do Zarządu i do Powiatu poprzedniego. Zadeklarowano, że
tym się zajmą. Złożyliśmy wniosek następującej treści: zakaz zatrzymywania się i postoju na całej długości
do Rzeźni, do skrzyżowania na osiedle, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i wymalowania przejść dla
pieszych w rejonie ul. Chełmońskiego i jeszcze jedno.
Radny Worek zapytał co z wyborami przedstawiciela osiedla dla Śliwic.
Burmistrz odpowiedział, że czekamy na decyzję wojewody, z uwagi na poprawki do Statutu, będzie
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Będzie określony harmonogram, będą
powiadomienia i ogłaszamy zebrania na wybór Rady Osiedla.
Radny Napora zgłosił wniosek o:
1) zakaz ruchu, za wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji i służb komunalnych, na drodze
wewnętrznej pomiędzy ul. Krakowską i ul. Ogrodową;
2) likwidację dziur w jezdniach przy ulicach Jagiełły i Ogrodowej.
Radny poprosił również o przyglądnięcie się ogrodzeniu kóz, które są na Stawku, ponieważ jedna z małych
kóz przeskoczyła płotek i nie mogła wejść z powrotem.
Radny Warchał zapytał co z przejazdem kolejowym w Lubiatowie.
Burmistrz odpowiedział, że wiele razy było to odbudowywane i poniesione zostały koszty. Karę
zapłaciliśmy, czynsz płacimy, od nowa zaczęto procedurę zamknięcia.
Radny Warchał zapytał, czy można zmienić kategorię tej drogi na D. Zlikwidować całkiem te szlabany.
Burmistrz odpowiedział, że zlikwidować, to jeden telefon, ale tam jest przejazd i nie ma szans. Ci, którzy
korzystają z tego demolują. Dwie kamery ukradziono. Nie wierzę, że to mieszkańcy Lubiatowa demolują.
Burmistrz dodał, że kiedyś dojdzie tam do nieszczęścia. Pozostawiam to bez odpowiedzi, bo nie wiem co
odpowiedzieć.
Radny Warchał wspomniał o przystankach PKS w Lubiatowie. Burmistrz powiedział, że wie o sprawie
i wyraził zgodę. Radny kontynuując dodał, że może by coś zrobić w sprawie głosowania na przyciski, bo to
długo trwa i można byłoby usprawnić prace, dodał, że inni mają.
Radna Ludwa odpowiedziała, że nie trwa długo i nie spotykamy się co tydzień. Radny odpowiedział, że nie
pyta radnej Ludwy, tylko ogólnie i każdy ma prawo powiedzieć swoje zdanie. Kontynuując zapytał
o oczyszczalnie w Ligocie Wielkiej. Dodał, że na ostatnim zebraniu w sprawie Statutu była o tym mowa.
Burmistrz odpowiedział, że jest zaprojektowanych 14 sztuk. Jedna rodzina jeszcze doszła. Zakładamy
Wójcice i robimy po kolei.
Radny Warchał zapytał, co z poboczami powiatowymi.
Burmistrz zakomunikował, że zgłosił ofertę współpracy. Przemilczano. Powiedziałem, że weźmiemy na
siebie odpowiedzialność koszenia, czyszczenia, w zamian za dotację którą nam przekażą. Poprosiłem tylko
o koszty związane z paliwem, nic więcej. Pismo poszło, na Konwencie zgłosiłem. Obliczyłem, że mamy 133
km dróg powiatowych razy 2 to jest 266 km i razy 2 to jest 534 tyle jest kilometrów rowów do wykoszenia
na terenie Gminy Otmuchów. My to bierzemy na siebie, przeliczymy, ile na 1 km potrzeba paliwa,
powiedziałem, że się z rolnikami dogadam w tej kwestii południowej, w północnej weźmiemy na siebie
i możemy to zrobić.
Radny Warchał powiedział, że ma przykład: wysłali traktor z Nysy, wykosił przejazdy kolejowe na
Sarnowicach i pojechał z powrotem. To jaki był sens w ogóle przyjeżdżać.
Radny Zięba zakomunikował, że na poprzedniej sesji złożył wniosek, o usunięcie garba w Janowej, na
kostce przy pałacu i otrzymał odpowiedź, że zlikwidowanie takiego garba wymaga sprowadzenia
specjalistycznego sprzętu. Chciałby się dowiedzieć, co jest potrzebne.
Burmistrz odpowiedział, że nie wie i sprawdzi. Ten garb został wypchany przez ciężki sprzęt. Wyśle
brukarzy i będzie to zrobione.
Radny Zięba powiedział, że składa wniosek, by Burmistrz zorientował się w cenie odnośnie modernizacji
sali i sprzętu audio wizualnego.
Burmistrz odpowiedział, że jest informacja w tej sprawie i cena wynosi ok. 18 tys. zł. Oferty takie
przyjęliśmy i uznaliśmy, że na chwilę obecną jest to niepotrzebne, bo to trochę kosztuje. Będzie Wasza wola
W budżecie przyszłorocznym ujmiemy i zrobimy.
Radny Zięba poinformował, że w takim razie składa wniosek o rozważenie montażu sprzętu audio
wizualnego, który pozwoli usprawnić głosowanie.
Przewodniczący poprosił, by wnioski składać na piśmie.
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Ad 13.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady VI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 31 maja 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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