WO.0002.4.2019.J.W.
Protokół Nr VII/2019
z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 19 czerwca 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 19 czerwca 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły o godz. 1143. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady VII sesji Rady
Miejskiej w dniu 19 czerwca 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 13 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do wyboru sekretarza obrad i poprosił o zgłaszanie
kandydatur. Radna, Pani Anna Ludwa 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 imiennego głosowania
stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada wybrała radną Panią Bożenę Stąpor na
sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2018 rok;
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:
1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 130/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2018 r.
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie
mienia gminy;
4) odczytanie Uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 maja
2019 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2018 rok;
5) odczytanie Uchwały Nr 2292019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok;

1

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o Sprawozdanie Burmistrza z działalności
w okresie międzysesyjnym oraz Zapytania i wolne wnioski. Radni otrzymali porządek obrad po zmianach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
Głosowanie imienne: 13 za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2018 rok:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za rok
2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:

1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 130/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2018 r.
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie
mienia gminy;
4) odczytanie Uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 maja
2019 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2018 rok;
5) odczytanie Uchwały Nr 229/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z
tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
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 13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się, Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Ad 6.
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Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest sprawozdanie Burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym i oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz poinformował o bieżących sprawach, które były realizowane w okresie międzysesyjnym, między
innymi inwestycje oraz organizacja Lata Kwiatów i Festiwal Piosenki Polskiej Polonijnej w dniu 4 lipca.
Będzie ok. 30 wykonawców z całego świata i Festiwal stanowić będzie preludium do Lata Kwiatów. Nabór
do szkół Odbyły się spotkania z rodzicami, nauczycielami, uczniami szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych. Odbyły się też spotkania dotyczące naboru do klas, z przedstawicielami z zagranicy.
Wszystko na to wskazuje, że z dniem 1 września będziemy mieli nowych uczniów z Ukrainy i Kazachstanu
około 45 i z Ukrainy ok. 20 i ok. 60-70 dzieci z naszych szkół. Nie ma zagrożenia dla istnienia szkół
ponadgimnazjalnych. W Szkołe zawodowej I stopnia, Technikum Geodezyjnym, Technikum „strażackim”
nabór jest zadawalający, w Liceum i kilku zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych również.
Kontynuujemy cykl prac na terenie naszej gminy, tj. rewitalizacja miasta dwa etapy, ulice, place, ul. Jagiełły
wspólnie z partnerem Spółdzielnia Mieszkaniową. Wartość przedsięwzięcia ponad 10 mln zł. Jesteśmy po
przetargu na następny etap na ul. Szkolną, budynek byłej szkoły podstawowej nr 2, został wpięty do
rewitalizacji i będzie tam centrum spotkań dla naszych mieszkańców. Przygotowano również dokumenty na
przebudowę i modernizację ul. Krakowskiej od Kaplicy do ul. Kolejowej. PKP nam przekazało. Jest zgoda
Regionalnego Programu Operacyjnego na podział tego zadania na 3 etapy, ze względu na to, że
w pierwszych przetargach nie została wyłoniona firma jako jeden etap. Koszt ponad 5 mil zł i mam nadzieję,
że w roku przyszłym zadanie zostanie zakończone i rozliczone – w roku 2020-2021. Wczoraj odbyło się
spotkanie z PKP Opole na temat przejęcia terenów PKP od przejazdu kolejowego przy ul. Nyskiej do
ul. Wrocławskiej – przejścia do Cmentarza Żydowskiego, ten teren prawdopodobnie za zgodą PKP zarządu
Warszawskiego będzie można pozyskać dla 2 zadań. Pierwsze to chcemy pomóc przekazać część tego terenu
pozyskanie dla ZPC w celu powiększenia inwestycji. Na 28 czerwca zaplanowane jest spotkanie z Zarządem
„Cukierków” w celu przekazania informacji o rozpoczęciu inwestycji „Budowa Fabryki Czekolady na
terenie Otmuchowa. to zadanie wpisane w budżet. Wartość kilkudziesięciu milionowa, zabezpieczone na to
środki mają. Dokumentacja jest w opracowaniu. Opracowany jest raport oddziaływania na środowisko.
Uzgodnienia na pewnym etapie są, w związku z tym nie ma zagrożenia dla tej inwestycji. Ma to duże
znaczenie dla gminy z kilku powodów. Kolejna sprawa, to rewitalizacja mostu przy ul. 1Maja, chcemy
stworzyć ścieżkę rowerowo-pieszą w kierunku Bażanciarni, w kierunku jeziora, by stworzyć tor turystycznowypoczynkowy. Jesteśmy przygotowani do inwestycji przebudowy czy budowy Centrum Przesiadkowego.
Po Lecie Kwiatów, w sierpniu-wrześniu będzie wyburzenie obiektu i wykonawca na to będzie wyłoniony.
Środki w ramach Subregionu zostały przygotowane. Środki również z Subregionu są przygotowane na
bioróżnorodność, na Szkołę Podstawową w Kałkowie. Otrzymaliśmy środki na ocieplenie i inne zadania
w ramach Subregionu na terenie powiatu, to 17 samorządów i 3 powiatów – termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. To duże zadanie i środki są zabezpieczone i będzie realizowane. Ogłoszenie
przetargu na ul. Krakowską - Kolejową. Jesteśmy po przetargu na wywóz nieczystości na lata 2020-23.
Jesteśmy zaniepokojeni ofertami, które zostały zgłoszone, ale wykonawca został wyłoniony. Rozstrzał był
duży, różnica ok. 2 mil zł. W budżecie 4 letnim będziemy musieli podejmować decyzje w formie uchwał,
rozstrzał był od 2 do 7 mln zł. w cudzysłowie na niekorzyść gminy. Jesteśmy po podpisaniu uchwał
z Parafiami naszej gminy, chodzi o rewitalizację obiektów sakralnych i remont. Podjęte uchwały są
w realizacji. Burmistrz poinformował, że do Lata Kwiatów część urzędu przejdzie do Ratusza, z uwagi na
ogrom dokumentów związanych z ogłaszaniem przetargów i funkcjonowaniem stanowisk merytorycznych
zajmujących się inwestycjami. W czasie Lata Kwiatów będziemy gościli delegacje zagraniczne w tym
naszych stałych partnerów z Niemiec, Ukrainy, Albanii, Włoch. Włosi będą układali dywany kwiatowe,
w sobotę będzie podpisana umowa o partnerstwie. Spotkanie, na którym będziemy dziękować wszystkim
naszym wystawcom i sponsorom będzie organizowane w restauracji Pod Zamkiem, na które Państwa
radnych również zapraszam. Firma Mroziński-Zieliński w ramach współpracy i promocji część obiektu
udostępniła. Spotkanie to odbędzie się o godz. 19:00 w piątek. Programy na Lato Kwiatów już są. Na Zamku
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będzie kolacja dla gości. Kino będzie zajęte przez Włochów na dywany kwiatowe. Odbywały się również
spotkania z okazji Dnia Dziecka, dzisiaj mamy zakończenie roku szkolnego.
Radny Burski zapytał Burmistrza, dlaczego nie ma Radcy Prawnego.
Burmistrz odpowiedział, że Radca jest na rozprawie w Sądzie i dlatego go nie ma.
Ad 7.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2018 rok;
1) debata:
Burmistrz zakomunikował, że jest to powrót po wielu latach do opracowania Raportu za dany rok budżetowy
z tzw. opisówką wszystkich zjawisk, które miały miejsce w gminie w roku 2018, od urodzin, zgonów,
migracji ludności, dochodach, demografii, która jest niekorzystna, bo z roku na rok mieszkańców jest coraz
mniej i nawet 500+ niewiele nam pomogło. Gmina mająca 15,5 tys. mieszkańców w latach 90, w tej chwili
ma 13,5 tys. Jest ujęta dotacja, opieka społeczna, rynek pracy, kultura, sport, turystyka, wypoczynek, są ujęte
potrawy regionalne, są dotacje unijne, mieszkania w poszczególnych sołectwach, 4 miejscowości zostały
włączone do miasta. W tej chwili jest 28 sołectw. Jest opisówka dotycząca topografii, geografii gminy,
bogactwa naturalnego, są zabytki, roślinność, rolnictwo, sieć drogowa, kolejowa, wodociągi i kanalizacja
oraz skupiono się w raporcie na bezpieczeństwie mieszkańców, zarządzaniem kryzysowym, sprawami
wewnętrznymi, obroną cywilną, informatyką i informacją publiczną. Są wykazy wszystkich stowarzyszeń
z którymi współpracujemy, jak finansujemy itd. Ile dróg posiadamy w kilometrach, wykaz wszystkich
imprez, jakie się odbyły na terenie gminy, z kim współpracujemy, jakie mamy jednostki organizacyjne, jakie
wyróżniania gmina otrzymała. To dobra książka, która daje możliwość opracowania planów na najbliższe
lata i porównania, bo zapomni się za jakiś czas jak wyglądał stary Rynek i miasto wcześniej, dlatego
będziemy chcieli wprowadzić do Raportu nie tylko informacje dotyczące tych danych, o których mówiłem,
ale również ilustracje zdjęciowe w postaci płyt lub pendriva.
Radny Zięba odnośnie bezpieczeństwa zapytał czy zostały zakupione aparaty oddechowe dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych, w związku z sytuacją w Maciejowicach, gdzie domostwo uległo podpaleniu
przez dziecko.
Burmistrz odpowiedział, że środki zostały zabezpieczone do dyspozycji zarządu Ochotniczych Straży
Pożarnych, kwota 340 tys. bez kosztów osobowych w 2018 roku te środki zostały rozdysponowane. Aparaty
były rewitalizowane.
Radny Łucki zakomunikował, że chciano zakupić aparaty przez Zarząd Wojewódzki i sprowadzić, ale to się
nie udało, bo ukrócono dotacje. W chwili obecnej jest ogłoszony przetarg na wnioski z Funduszu Ochrony
Środowiska, że można kupić aparaty, pismo jest w Zarządzie i na dniach przyjdzie do gminy. Fundusz
Ochrony Środowiska dopłaca 50% gmina 50% i stanowi to łakomy kąsek. W ubiegłym roku ukrócono
dotacje i dlatego tak się stało.
Burmistrz dodał, że środki zostały wykorzystane w wiadomym kierunku, bo trafiły na inwestycje.
Bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem, tak samo jak jednostki, które są blisko obwodnicy, są
wykorzystywane dla ratowania życia i zdrowia, sprzęt ratownictwa medycznego, który musi być poddany
przeglądowi każdego roku i musi być sprawny.
Radny Łucki dodał, że w tej chwili przegląd jest w trzech jednostkach: w Wójcicach, Otmuchowie i Łące.
Przegląd w granicach 700 zł jedno urządzenie i to co roku trzeba zrobić. Te urządzenia ratują życie
i praktycznie każde z tych urządzeń było już użyte do ratowania ludzi i w Łące i w Wójcicach
i w Otmuchowie, czyli jest bezcenne, choćby raz użyte, nawet do ćwiczeń w swojej żywotności, dla
ratowania zdrowia i życia, to warto wydać te pieniądze.
Radny Burski zwrócił uwagę na stan Solarium. Za dwa tygodnie Lato Kwiatów, ludzie chodzą na cmentarz
i mówią o tym, jak to wygląda. Trawa zarośnięta i ktoś musi tego pilnować. Uporządkować drzewostan,
dinozaury stoją, brzydko to wygląda. zacienione wszystko, żywopłot posadzony w 1997 r. wyciąć, dziury są,
nie ma nic, nie mówiąc o tym płaszczu kamiennym. Zarośnięte to jest.
Burmistrz odpowiedział, że będzie tam wymiana części traw, która była zaprojektowana przez architekta
krajobrazu. Niestety ta trawa jest w takim stanie a nie innym. Solarium w części górnej będzie do
przebudowy. Będzie to zrobione.
Radny Burski kontynuując dodał, że przesadzono tam krzewy z ul. Mickiewicza i one w większości uschły.
Jest to w fatalnym stanie. Całe miasto zabetonowano. Ludzie widzą i komentują. Trzeba o to zadbać.
Radny Zięba zapytał, czy dochodzą jakieś sygnały odnośnie niskiego stanu wód gruntowych.
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Burmistrz odpowiedział, że nikt nie sygnalizował. Jest Instytut Meteorologii i przesyła pełne dane oraz
komunikaty, jest zarządzanie kryzysowe i na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi
o strukturę mułu. Opady były kilka dni temu, ale w tej chwili, przy tych upałach zachwianie równowagi
stanu wód nastąpi, ale komunikatów nie ma. W formie alertu to do nas przychodzi. Nasza gmina została dość
mocno potraktowana opadami. Mamy taki przysłowiowy barometr na naszym stawku. Wody po opadach
przybyło. Zobaczymy co będzie dalej. Czy będą sygnały w sprawie ogłaszenia suszy, nie wiem, bo na polach
sucho.
Radny Zięba dodał, że są sygnały z kraju i może trzeba byłoby pochylić się nad tym, bo żyjemy w czasach,
że tej wody jest coraz mniej.
Przewodniczący zakomunikował, że debata ma się odbywać na temat Raportu.
Radna Stąpor powiedziała, że mimo tego, że każdy coś tam dostrzeże, co mu się nie podoba, to chce
powiedzieć, że widać rozwój gminy. Jest rewitalizacja i dzięki Burmistrzowi, Skarbnikowi i pracownikom
urzędu to wszystko się układa oraz przy udziale radnych, ponieważ podejmujemy stosowne uchwały. Trzeba
byłoby się uderzyć w piersi, bo to, że się komuś nie podoba trawa gdzieś tam, to przecież wszystko jest do
zrobienia. Są rzeczy ważniejsze zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy.
Radny Burski dodał, że należałoby wyeliminować mowę nienawiści.
Przewodniczący jeszcze raz przypomniał, że jest to debata na temat Raportu. Dodał, że rozumie, że
nienawiść też ma wpływ na stan gminy.
Radna Stapor dodała, że pozytywne opinie przedstawione przez Regionalną Izbę Obrachunkową świadczą,
że nasze finanse idą w dobrym kierunku. Dobrze działa nasza Komisja Rewizyjna, która skrupulatnie
wszystko sprawdza i nie dopuszcza do pewnych mankamentów. Powinniśmy się cieszyć z tego, że jest
dobrze. Pamiętamy lata, kiedy gmina miała bardzo ciężką sytuację i było 76% zadłużenia. Dzisiaj żyjemy
w innych czasach, mamy Unię Europejską, mamy dotacje unijne, tylko chodzi o sprawne i prężne działanie,
o zdobywanie dotacji. Myślę, że naszym mieszkańcom tu w Otmuchowie dobrze się żyje, a nie wszystkim
się też dogodzi.
Radny Napora powiedział, że czytając przepis, który wprowadził do ustawy o samorządzie gminny zapis o
składaniu Raportu: „Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy” i „Raport
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego” oraz „Rada gminy może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu” - to Raport pisany pierwszy raz. Dobrze się
składa, że jest na początek nowej kadencji. Uważam, że debata nad tym Raportem potrafi wypracować coś,
co każdy z nas widziałby w tym Raporcie, albo ewentualnie chciałby, żeby się tu znalazło. Przy
niewykorzystaniu tego zapisu, że rada może określić, myśmy tego nie zrobili, więc dzisiaj, w tej debacie
liczę na to, że zrobi się coś takiego, co będzie wytyczną autorów na przyszły rok, by można było konkretnie
porównywać ten rozwój. Sięgnąłem do Raportu, który był robiony w Gminie w 2003 roku, w sytuacji bardzo
złej. Przeprowadzany był przez RIO. Chodziło o to, by wykazać czym Gmina powinna się w najbliższym
czasie zająć, by te wierzytelności, które ciążyły na Gminie mogły być zrealizowane. To nie jest porównanie
tego Raportu do tamtego, bo to jakby porównywać dzień do nocy, ale korzystając z tych zapisów można
sobie utożsamić, że ten Raport to obraz działalności Burmistrza. Z tym się nie zgadzam, z tego względu, że
stan Gminy nie tylko zależy od działalności Burmistrza, bo to jest Raport o stanie Gminy, a jeśli to Raport
o stanie Gminy i obejmuje działania Burmistrza, to ja się z ty nie zgadzam. Mogę się z tym nie zgodzić,
ponieważ jako radny mam wpływ na to co się dzieje, a jeśli nie mam wpływu, to albo nie powinienem być
radnym, albo organizować grupę, aby to rzeczywiście było realizowane. W dalszych artykułach w ustawie
o samorządzie gminy jest przytoczone, że: „Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone
przepisami prawa” - czyli wyraźnie mówi, co ten wójt ma robić, a jeszcze jeden zapis mówi bezpośrednio:
„W realizacji zadań własnych wójt podlega wyłącznie radzie gminy”, więc tutaj widzę to sprzężenie, że
jeżeli mówimy o Raporcie, to mówimy również o swojej pracy. Jeżeli tak, to powinniśmy wypracować jak
trafić do mieszkańców, bo ten przepis pierwszy raz wprowadza możliwość dyskutowania o tym, co się
w gminie dzieje - mieszkańcom. Może dlatego, że to pierwszy raz i mieszkańców na tyle ile można było się
spodziewać, nie ma. W naszej Gminie wystarczyłoby, żeby 20 podpisów było złożonych dzień przed naszą
debatą, dałaby możliwość wystąpienia również mieszkańcom. Sądzę, że w przyszłym roku wykorzystają ten
zapis i będą brali udział i będą wciągnięci w to, żeby zwracać nam również uwagę, co powinno być, co jest,
a czym można się wzajemnie chwalić. Chciałbym się odnieść do tego pierwszego Raportu i widać,
że pracowało nad nim wielu. Ten wkład pracy na 35 stronach jest, ale co moim zdaniem powinno być
w Raporcie informacje ogólne są i lepiej zobrazować Gminy nie da się. Brakuje mi tam tylko przy
dochodach i wydatkach jednej pozycji: a jak jest ze zobowiązaniami na 1 mieszkańca. Mamy dochód na
1 mieszkańca, mamy wydatek na 1 mieszkańca, a dobrze było, by znalazło się tam zobowiązanie.
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Analizowaliśmy to na Komisji Rewizyjnej, mówiliśmy o tym i chciałbym doinformować tylko, że gdyby to
było uzupełnione o tą pozycję, to w 2017 r. byłoby zobowiązanie na 1 mieszkańca 573 zł, a w 2018 r.
1413 zł.
Radny Warchał zapytał, czy to coś na wzór licznika w Warszawie.
Radny Napora odpowiedział, że nie. To jest zobowiązanie na koniec roku, czyli wiemy komu, co jesteśmy
winni, w różnym czasie, tu w grę wchodzą i kredyty.
Burmistrz dodał jeszcze: ile nam są winni.
Radny Napora dodał, że oczywiście to działa w obie strony. To stan. Jeśli mówimy o dochodach
i wydatkach, to powinniśmy powiedzieć, jakie z tym są związane zobowiązania. Można dołożyć należności.
Tego nie było, ale nie dyskwalifikuje to Raportu. Widać, że w pierwszej części był jeden autor, natomiast
w dalszej części autorów było wielu. Mogę sądzić, że wzajemnie się nie konsultowali, albo liczyli na dane
jako niepodważalne. Dla przykładu: wydatki na oświatę i wychowanie, w pierwszej, wstępnej części ponad
17 mln zł, a dalszej części, gdy się precyzuje ilość placówek, ilość uczniów i wydatków, mówi się o innej
kwocie. Jeśli coś podajemy w zaokrągleniu, to podawajmy to dalej, żeby nie trzeba było siedzieć przy
Raporcie z kalkulatorem. Przykład: 17,3 a na stronie, gdzie się mówi o wydatkach na edukację 18,3. Czyli
różnica 1 miliona. W sprawozdaniu z wykonania budżetu, który analizowaliśmy i który był podstawą by
wypracować uchwałę o absolutorium, o czym będzie się mówiło, wiadomą rzeczą było, że oświata
kosztowała nas w 2018 r. 23 mln 439 tys. ale razem z wydatkami majątkowymi. Gdyby te majątkowe odjąć,
to oświata nas kosztowała 18 mln 700 tys. zł. – i mamy trzy różne informacje. Zwracaliśmy na to uwagę na
Komisji Rewizyjnej, żeby jeśli używamy w celu informacji i posiłkujemy się liczbami, to jest od tego
Skarbnik, który potwierdzić powinien osobom, które to przygotowują, bo każdy z wydziałów
przygotowywał swoje własne informacje, które wchodziły w skład Raportu. Raport ma być skierowany do
mieszkańców, czyli nie koniecznie każdy musi się znać na liczbach i nie każdy jest analitykiem, ale język
powinien być czytelny i nie powodować, że trzeba coś dodawać, odejmować i dzielić. Kolejna sprawa jest
charakterystyka Gminy. W sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina zwodociągowana jest w 97%.
Można powiedzieć, że wodę dostarczamy praktycznie prawie do wszystkich. Wiadomo, że jeśli się
dostarcza, to jak się to, co się nie zużyje odbiera. Ochrona środowiska i kanalizacje. Sieć kanalizacyjna
występuje tylko w Otmuchowie. Skanalizowanie miasta jest w 85 %. Na udział tych 85% mają również
miejscowości włączone do Otmuchowa. Interesuje mnie jaka jest sieć do oczyszczalni ścieków w Kałkowie,
w tym roku. Ta oczyszczalnia była oddana w 2009 r. chyba, że jest to tylko zlew. Powstała oczyszczalnia
w Maciejowicach. Przy niej też powinna być sieć. Ona została oddana w zeszłym roku. Rozpoczęliśmy też
montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, ich przybywa. W Raporcie jest, że przybywa co roku od kilku
do kilkunastu. Łącznie jest ich 124. Chciałbym, żeby jak w przyszłym roku będziemy porównywać o ile nam
przybyło, żeby tutaj powiedzieć, ile ich jest, ale że w roku tym konkretnym przybyło 5 lub 10 czy 15
w miejscowościach takich i takich, żeby można było później porównać czy tych przydomowych
oczyszczalni przybywa. Jako radni przyjmujemy w każdym budżecie plan wydatków majątkowych i tutaj
wydatek majątkowy na to zadanie jest od kilku lat przyjmowany, w granicach 833 tys. zł i one już zostały
ujęte w budżetach wcześniejszych, co w przeliczeniu na te 124 oczyszczalnie, czyli na jedną to przypada
6700 zł. Gdyby to było bardziej uwypuklone, tym bardziej, że są chętni na te przydomowe oczyszczalnie
ścieków, to sądzę, że w Raporcie w przyszłym roku powinno to być.
Burmistrz dodał, że są dwie grupy inwestycji, w ramach przydomowych oczyszczalni ścieków. Są takie
miejscowości, gdzie budujemy kompleksowo np. Lubiatów, Ligota, czy Kamienna Góra i Nadziejów, ale są
też takie miejscowości, które realizowane są pojedynczo, na zasadnie nieodpłatnej, czyli jeśli ktoś buduje
sobie dom i buduje sobie przydomową oczyszczalnię, w ramach swojej inwestycji, więc my tylko
partycypujemy w cześć tej inwestycji. To można byłoby też co roku wpisywać, co przybywa nam w danym
sołectwie. Pokazać w jednym i drugim przypadku.
Radny Napora dodał, że w dalszej części Raportu wchodzimy w sferę administracyjną. Przedstawiono ogrom
dokumentów przychodzących, wychodzących, decyzji, ale brakuje w tych sprawach administracyjnych, jaki
odsetek decyzji Burmistrza kwestionowano, albo toczone było kolegium odwoławcze, ile było zaskarżeń,
jeżeli nie było to nie było, ale chciałbym wiedzieć, przy tym ogromie wydawanych decyzji, jaki odsetek był
kwestionowany, czy to przez wojewodę, czy Sąd Administracyjny, czy przez Sąd Cywilny. Jeżeli
zakwestionowane były, to jakie z tego tytułu Gmina poniosła koszty. W charakterystyce Gminy, w części
dotyczącej Zespołu Obsługi Szkolnictwa, czyli edukacji, brakowało tego, co wypracowaliśmy na Komisji
Rewizyjnej, a mianowicie corocznie analizując oświatę przedstawialiśmy koszt 1 ucznia w danej jednostce
oświatowej. Dzisiaj wiemy, że porównując koszty utrzymania oświaty, w porównaniu do dochodów, czyli
głównie subwencji, rozbieżność jest około 4,5 do 5 mln zł. – w tych granicach. Dla informacji podam
radnym, że w Mesznie 1 uczeń kosztował prawie 1100 zł, w Maciejowicach 1960 zł - w zaokrągleniu,
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w Jarnołtowie 1530 zł, w Kałkowie 916zł, w Szkole Podstawowej w Otmuchowie 620 zł, w Zespole Szkół
w Otmuchowie 1110 zł.
Radny Burski dodał, że jak w klasie jest 5 uczniów, to koszty się rozkładają.
Radny Napora kontynuując powiedział, że w Raporcie można podawać, że coś wynosi średnio, ale dobrze
byłoby podać między górą a dołem. Jeśli mówimy, jaka jest średnia liczebność 1 klasy, to dobrze byłoby
uzupełnić, że minimum to tyle, a maksimum to tyle. To dałoby obraz. Tu nie chodzi o to, że nagle wszyscy
się zorientują, że pieniądze z budżetu muszą zamykać te koszty oświaty. Z tego Raportu powinniśmy wysnuć
wnioski na przyszłość a porównać, jak nam wyjdzie nie tylko w przyszłym roku, bo to może za szybko, ale
za rok 2020, gdy będziemy omawiać w 2021. To moja subiektywna ocena i chciałbym powiedzieć, że
w przypadku głosowania będę za udzieleniem wotum zaufania, dlatego, że traktuję ten Raport jako naszą
pracę i podsumowanie działalności, natomiast nie widzę w niej, żeby było wykonane coś wbrew naszej
podjętej uchwale ewentualnie naszej woli. Dziękuję.
Radny Zięba powiedział, że jest również za przyjęciem Raportu, ale chciałby jeszcze uściślić, w punkcje
telekomunikacja, że na terenie Gminy już nie jest Telekomunikacja, tylko Orange. Zwrócił uwagę również,
że na terenie Otmuchowa są osiedla oraz zapytał, czy osoba, która zniszczyła dinozaura poniosła koszty.
Burmistrz odpowiedział, że osoba ta sama zgłosiła się do Caritasu do odpracowania 100 godzin na rzecz
potrzebujących i wpłacił 100% kwoty i nowy dinozaur już jest.
Przewodniczący zamknął debatę nad Raportem.
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy
Otmuchów za rok 2018
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 Burski zakomunikował, że wstrzymuje się od głosu, bo w tym czasie nie był radnym.
Radna Ludwa powiedziała, że radny otrzymał Raport.
Radny Burski odpowiedział, że ma do tego prawo.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za rok 2018.
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

PRZECIW

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

-

WSTRZYMAŁ SIĘ
x
-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu – Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za rok 2018.
Uchwała Nr VII/73/2019 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 8.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali wszystkie niezbędne dokumenty i poprosił Burmistrza
o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
1) Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy:
Burmistrz poinformował, że na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Burmistrz przekazuje zbiorcze sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy na które składają się: bilans
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Otmuchów sporządzony na koniec 2018
roku, łączny bilans gminnych jednostek budżetowych na 31.12.2018 r. łączny rachunek zysków i strat
jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 r. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone
też na ten sam dzień. W skład zbiorczego sprawozdania finansowego wchodzą następujące jednostki
pomocnicze: Urząd w Otmuchowie, Gospodarstwo Komunalne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół
Szkolnictwa jako obsługujący szkoły i przedszkola. Bilans z wykonania budżetu jednostek samorządu
terytorialnego na koniec roku 2018 przedstawia wartościowe zestawienie tego majątku aktywów i źródeł
jego finansowania pasywów. Grupa aktywów zawiera następujące dane: środki pieniężne w wysokości
3 536 732,26 zł, niewygasające wydatki związane z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/32/2019 z dnia 27
grudnia 2018 r. na łączną kwotę 818 310,50 zł, rachunek tzw. środki budżetu Gminy w kwocie 2 718 421,76
zł, stan należności od budżetów – to nie przekazane podatki z Urzędów Skarbowych z terenu kraju na
rachunek Gminy to kwota 223 824,85 zł. Grupa pasywów zawiera następujące dane: zobowiązania z tytułu
pożyczek, kredytów, emisji obligacji to kwota 18 988 119,39 zł, zobowiązania wobec budżetów 45 673,37 zł
są to zwroty niewykorzystanych dotacji w 2018 roku. Wyniki wykonania budżetu deficyt, rezerwa na
niewygasające wydatki, skumulowany wynik budżetu, inne pasywa, subwencja oświatowa za miesiąc
styczeń 2019 – subwencja, która przychodzi w grudniu na rok 2019 – kwota 942 877,00 zł. Analizując
poszczególne dane dotyczące bilansu jednostek samorządu terytorialnego naszej gminy, sporządzonego na
koniec roku 2018 należy wyszczególnić opisowo dane, które przedstawiają wyniki z działalności i sytuacji
finansowej jednostek. Najważniejsze informacje zawarte w bilansie obrazują sytuację finansową, jej zasób
majątkowy, a co za tym idzie płynność i wypłacalność. Bilans, to wykaz stanu aktywów potwierdzający
zasoby majątkowe oraz pasywów przedstawiających stan finansowy jednostek. Aby przygotować
i sporządzić ten dokument, należy połączyć wszystkie jednostki celem sporządzenia zbiorczego bilansu
jednostkowego tzw. łączenie grup. Analizując aktywa i dane zawarte w poszczególnych grupach bilansu
z wykonania po stronie aktywów składają się na kwotę 86 342 053,41 zł i są to tzw. aktywa trwałe, w kwocie
ponad 79 mln zł, majątek Gminy w kwocie ponad 78 mln zł, wartości niematerialne to kwota nieduża
13 801,21 zł, długoterminowe należności dot. sprzedaży majątku na raty to kwota 57 910,00 zł, akcje
i udziały – w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w Energetyce odnawialnej, udział w Banku
Spółdzielczym po spółce CUHT Zamek. Aktywa obrotowe przeznaczone do wykorzystania w czasie roku
obrotowego, zapasy, należności krótkoterminowe, dzierżawy, wywóz odpadów oraz inne. Krótkoterminowe
aktywa finansowe, środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych, które są scedowane na
określony cel w kwocie ponad 704 tys. zł. Pasywa, to ogół kapitałów które stanowią źródła finansowania.
Analiza zmian w funduszu jednostki przedstawia dynamikę wzrostu lub spadku zaangażowania środków
własnych i obcych, jakimi dysponuje gmina czy jednostka. Stanowi dane w zastawieniu zmian w funduszu
i przedstawia konkretne dane wyniku finansowego za rok poprzedni. Zobowiązania krótkoterminowe,
a także wartość środków przekazanych między jednostkami, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatki,
zobowiązania z tytułu niezapłaconych zobowiązań wynikających z tytułu prawnych rozliczeń, to Hala w
Jarnołtowie, zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami, w miesiącu poprzedzającym np. za grudzień,
płacimy w styczniu, na koniec zobowiązania, zobowiązania z tytułu odprowadzania ścieków, energia,
dystrybucja opłaty za tzw. konserwacje oraz inne. Zobowiązania wobec budżetu państwa – podatki VAT
oraz od wynagrodzeń, zobowiązania z tyt. nadpłaty, wywóz nieczystości – czasem ludzie płaca z góry itd.
Bardzo istotne dla nas są tzw. depozyty – ponad 139 tys. zł. Fundusz Świadczeń Specjalnych to niebagatelna
kwota, bo prawie 900 tys. zł. oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów – kwota 57 910,00 zł. Rachunek
zysków i strat, który przedstawia podstawową działalność operacyjną danej jednostki organizacyjnej
przedstawiająca efektywność prowadzonej działalności przychodów i kosztów, które muszą być w sposób
szczegółowy rozliczane, tak, aby to było kompatybilne w całym działaniu, odpowiada saldu końcowemu
przedstawiającemu wynik finansowy. Dlatego też zestawienie zmian w funduszu jednostki pełni rolę tzw.
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zapisu zestawienia technicznego czy innego na koncie 800, który ma odzwierciedlenie w opracowaniu
bilansu na kwotę 77 815 593,79 zł. To taka skrótowa informacja wynikająca z opisowych działań
związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego za rok 2018.
2) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 130/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2018 r.
3) Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:
- Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy;
- Komisja Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
4) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2018 rok;
5) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 229/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
6) Dyskusja:
Radny Zięba zauważył, że na stronie 6 Uchwały Nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2019 r. zaistniał
błąd. Jest „…pożyczki to 3 994880 000,00 zł” winno być „… pożyczki to 3 994 000,00 zł”.
Radny Napora przyznał rację i dodał, że miał o tym powiedzieć.
Radna Ludwa powiedziała, że był już Raport o gminie, wysłuchaliśmy opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i cieszy, że te opinie są pozytywne a wszystkie zmiany, jakie zachodzą
w naszej Gminie, zmierzają ku lepszemu. Szereg inwestycji, pozyskiwanie środków, to wszystko dla dobra
Gminy, to niewątpliwie obok administracji samorządowej efekt bardzo ciężkiej pracy Burmistrza. Radna
zwróciła się do Burmistrza mówiąc, że jest dobrym Burmistrzem, dba nie tylko o miasto, ale i wioski.
Mieszkańcy to zauważają i doceniają. Radna Ludwa podziękowała Burmistrzowi i dodała, by nie schodził
z dogi, którą obrał, bo idzie ona w dobrym kierunku, a w Gminie będzie się żyło bardzo dobrze.
Radny Warchał poparł głos przedmówczyni i dodał, że estetyka miasta zmieniła się diametralnie porównując
ze zdjęciami poprzednimi. Zauważył, że należałoby popatrzeć w przyszłość, bo sprawy będą nas dotyczyły
i żeby kierunkować się nie tylko na estetykę miasta, ale też poprawę warunków na wsi. Dodał, że należałoby
zwrócić uwagę na strefę ekonomiczną, bo potrzebne są miejsca pracy a to bolączka gminy, Ludzie emigrują
na zachód i musimy gminę promować i stworzyć strefę dla potencjalnych inwestorów i to będzie naszym
głównym zadaniem. Odnośnie śmieci, wszyscy widzą, że idą do góry i trzeba będzie to wytłumaczyć, bo
jedno to rozumieją, jedni nie i trzeba będzie z tym się zmierzyć. Jeśli śmieci, to i kanalizacja. Wiemy, jakie
mamy koszty związane z kanalizacją. Wszystko zrzucamy na Nysę i Burmistrz wcześniej już sygnalizował,
że musimy odciąć się i uniezależnić by wspólnie, razem, zgodnie mówić. Radny zgodził się z radnym
Burskim, że koniec mowy nienawiści i bierzemy się do pracy.
Radny Burski zakomunikował, że wstrzyma się od głosowania, uzasadniając tym, że w ubiegłym roku, na
Sali posiedzeń, gdy nie był jeszcze radnym, wiele razy podnoszono temat Banku Spółdzielczego i Jego
samego. Stwierdził, że wie, jak się sytuacja zakończyła. Radny stwierdził, że Pan S. doniósł na niego,
dlatego napisał pismo 19 czerwca do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczący do dzisiaj pisma
nie otrzymał. Radny stwierdził, że wie, jak to jest, bo sam był Naczelnikiem, dodał, że może Burmistrz
chciał dobrze, ale nie wyszło. Będzie na ten temat jeszcze mówił, bo myślał, że będzie na sesji obecny radca
prawny. Ponadto zakomunikował, że jako radny tej kadencji będzie zwracał uwagę na pewne sprawy. Dodał,
że docierają do Niego obywatele nie tylko z Jego rejonu, ale też z innych rejonów, bo wiedzą, że jako jedyny
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i może radny Napora, z którym odbył godzinną rozmowę i zwrócił się do radnego Napory z pytaniem, czy to
prawda – radny Napora odpowiedział, że rozmawiali na różne tematy – radny Burski powiedział, że ostatnio
dał radnemu Naporze materiały związane z kontrolą. Radny Burski dodał, że zawsze na tej sali była zgoda
i zawsze się dogadywano, ale nie może być tak, że „pokażemy”, „zobaczymy”. Radny dodał, że Jego ojciec
mówił, że kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada, a On jeszcze od siebie dodaje: „kto czym wojuje, od
tego ginie. Zwrócił się do Burmistrza po imieniu i dodał, że tak nie może być, ponieważ byli kolegami.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Burskiego zapytał o czym rozmawiamy, czy o absolutorium,
czy o sprawozdaniu.
Przewodniczący przerwał rozmowę i poprosił o dyskusje na temat sprawozdania.
Radny Łucki zakomunikował, że z racji zajmowanego stanowiska jako Komendant Gminny
i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa chciałby podziękować za współpracę, bo jednostki mają się
dobrze, remizy pięknieją, samochody praktycznie w każdej jednostce zostały wymienione, uzbrajają się
w sprzęt i mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie. Wyraził nadzieję, by dalej tak dobrze się
współpracowało.
Radny Napora dodał, że prowadzimy szereg inwestycji i Komisja w uzasadnieniu wskazała wartości
środków trwałych o ile się zmieniły w poszczególnych latach, jak również środki trwałe w budowie. Jeżeli
jest możliwość korzystania ze środków zewnętrznych, bo wiadomo, że każda gmina, każda rada, każdy
burmistrz będzie robił wszystko, by te środki pozyskać. Bez względu na to, czy to jest w wysokości 50% czy
tak jak my w tej chwili realizujemy w wysokości 30%. Trzydzieści groszy mieć w złotówce, a nie mieć to 70
tylko w kieszeni i brak realizacji zadania. Porównując lata o czym w uzasadnieniu podkreślaliśmy jako
Komisja, to wydatki majątkowe w tym okresie, rzeczywiście od 5 mln. wzrosły do 19 mln. i to widać.
Natomiast od nas będzie zależało, jak się przygotować w następnych budżetach, po czym przyjmujemy
prognozę finansową, z której wynika co i jak będzie spłacane i w jakim czasie. Stąd komisja, której
przewodniczę z takim wnioskiem występowała, że rzeczywiście Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
realizował budżet i myśmy go uchwalili. Założenia jakie były, zostały wykonane, natomiast efektem będzie
to, co nas będzie w poszczególnych latach czekać, co również będziemy analizować.
7) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok 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 zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 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

PRZECIW

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

-

WSTRZYMAŁ SIĘ
x
-

-

-
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu – Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok.
Uchwała Nr VII/74/2019 stanowi załącznik do protokołu.
8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok 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 absolutorium
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 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

PRZECIW

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

-

WSTRZYMAŁ SIĘ
x
-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu – Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok.
Uchwała Nr VII/75/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrzowi pogratulował Przewodniczący Rady Miejskiej wręczając kwiaty.
Burmistrz podziękował wszystkim radnym za pomoc i wsparcie oraz dodał, że rok 2018 nie był łatwy, ze
względu na to, że byliśmy na etapie przygotowania dużych inwestycji i dzięki determinacji radnych temu
zadaniu sprostano. Powiedział, że to, iż przy tym stole spotykamy się oznacza, że mieszkańcy nam zaufali
i wygraliśmy wybory. Dodał, że jesteśmy tu po to, by te przedsięwzięcia realizować dla dobra mieszkańców.
Zaufano nam, ponieważ jesteśmy już osobami sprawdzonymi i mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie
i pomoc. Burmistrz podziękował również tym radnym, którzy są w Radzie po raz pierwszy, za determinacje
i wsparcie w realizacji tych zadań, bo nie buduje się swojego potencjału na zasadzie wystąpień
jednoosobowych w takiej czy innej formie, je się buduje wspólnie, dla wspólnego dobra. Dodał, że stare
przysłowie mówi i tu zwrócił się po imieniu do radnego Burskiego mówiąc, że zgoda buduje, a niezgoda
rujnuje. Podkreślił, że w związku z tym, że od pewnego czasu zaczyna się wszystko stabilizować, pozostają
niuanse z przeszłości. Burmistrz dodał, że nie można działać wbrew prawu i przepisom, trzeba działać
zgodnie z przepisami, z wyrokami i do tego jesteśmy zobligowani. Podziękował jeszcze raz za pomoc
i wsparcie, ale przede wszystkim za to, że zawsze może na radnych liczyć. Dodał, że grupa 14-15 osobowa
daje mandat do realizowania wieloletnich prognoz finansowych, zadań, które wynikają z zebrań wiejskich
i spotkań, Rad Sołeckich, Parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskich. Dodał, że to są nasi mieszkańcy i musimy
o nich dbać. Bezpieczeństwo i rozwój to podstawa. Burmistrz podziękował Komisji Rewizyjnej za wspaniałą
opinię.
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Ad 9.
Zapytania i wolne wnioski:
Radny Burski zapytał czy była podjęta uchwała – ponieważ wcześniej nie był radnym - przyznająca
emerytom dodatek emerytalny, dodał, że pytają o to ludzie, który mają 75 lat i więcej.
Burmistrz odpowiedział, że nie była podjęta, natomiast była podjęta i jest realizowana uchwała 80+.
Burmistrz dodał, że rozmawiano o tym i jeśli będą środki w budżecie, będzie 75+. Będziemy analizować
każdą złotówkę i mam nadzieję, że to się spełni.
Radny Napora zwrócił się po imieniu do radnego Burskiego w sprawie Jego wcześniejszej wypowiedzi –
i oznajmił, że rozmawiali na temat wniosków pokontrolnych, które są dostępne na Internecie i można sobie
je wydrukować. Radny dodał, że tą sprawą zajmowali się na Komisji Rewizyjnej i chcieli usłyszeć, jak
zostały zrealizowane wnioski. Otrzymano odpowiedź na piśmie do Komisji, że zostały zrealizowane, więc ta
informacja była potrzebna. Dodał, że wypowiedź radnego odebrał to jako niedomówienie.
Radny Burski odpowiedział, że dobrze, poruszy ten temat 28 czerwca.
Radny Golonka zakomunikował, że złoży wniosek odnośnie modernizacji dróg w Bukowie i Wierzbnie.
Ad 10.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady VII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 19 czerwca 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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