WO.0002.6.2019.J.W.
Protokół Nr IX/2019
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 5 września 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 5 września 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły o godz. 1105 Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady IX sesji Rady
Miejskiej w dniu 5 września 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 zgłosił kandydaturę
radnej Pani Bożeny Stąpor. Radna Pani Bożena Stąpor wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę
radnej Pani Bożeny Stąpor na sekretarza obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący
stwierdził, że w wyniku 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. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika;
2) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję
2020 – 2023;
3) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Otmuchów;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
5) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie
powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020;
6) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów;
7) uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Otmuchów na lata 20192022;
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad 5.
Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do
wglądu w biurze Rady Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 13 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, że pomimo sezonu urlopowego Urząd pracował i przygotowywane były zadania
inwestycyjne oraz trwały przygotowania do wielu uroczystości. Odbywały się rady budów i brali w nich
udział wykonawcy, projektanci i inspektorzy nadzoru. Dotyczyło to również rewitalizacji. Trwa
przygotowywanie dokumentacji do następnych przetargów, a dotyczyło to rozliczenia i przygotowania
dokumentów do Regionalnego Programu Operacyjnego rozliczenia całej dotacji oraz protokołów
technicznych związanych z uzyskaniem wszystkich dokumentów na tzw. użytkowanie, tzn. zmiana
organizacji ruchu, pozwolenia na użytkowanie. Posiedzenia komisji bezpieczeństwa, posiedzenia komisji
związanych z inwestycjami dot. rewitalizacji, Sandacza, Skalnika, robót drogowych, które są wykonywane
w ramach dofinansowania przez środki unijne z programu rewitalizacji i odbudowy dróg transportu rolnego,
otrzymaliśmy dofinansowanie na drogę między Wójcicami a Ulanowicami – w tej chwili na ukończeniu. Ta
droga i ta inwestycja była potrzebna. Odbyły się również spotkania związane z uhonorowaniem niektórych
mieszkańców naszej gminy, w ramach Stowarzyszenia Pokolenia była wizyta władz centralnych i został
uhonorowany najwyższym odznaczeniem tego stowarzyszenia Pan Czesław Brandys. Przyjechały władze
wojewódzkie, media, telewizja, radni, to była doniosła uroczystość podsumowująca wieloletnią pracę
naszego kombatanta. Odbyło się też kilka spotkań w radiu Nysa, Opole, Doxa. Spotkania z paniami z Kół
Gospodyń Wiejskich oraz spotkania związane z organizacją Lata Kwiatów, spotkania dotyczące
przygotowań do następnego rozdania w ramach Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego.
Burmistrz poinformował, że miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Marszałkiem Województwa
Opolskiego i Panią Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego i była przekazana informacja na temat rozdania nowych środków unijnych na lata 2020 –
2024, zasygnalizował nasze potrzeby w ramach Subregionu jak również potrzeby gminy tzn. fotowoltaiki
oraz przygotowania gminy do inwestycji proekologicznych. Po spotkaniu z aglomeracja opolską mieliśmy
możliwość mocniej zaakcentować Zarządowi Województwa Opolskiego, że środki są niezbędne tym
samorządom, które są przygotowane do korzystania ze środków na fotowoltaikę w Województwie
Opolskim. Burmistrz poinformował również, że odbyło się szereg uroczystości takich jak Lato Kwiatów,
spotkania z mieszkańcami, wystawcami, z wykonawcami, z osobami, które miały wpływ na organizację 47
Lata Kwiatów, odbywały się spotkania sołeckie, dożynkowe, parafialne. Prowadzono intensywne prace nad
naborem do naszych szkół ponadgimnazjalnych, do Zespołu Szkół w Otmuchowie i rok szkolny 2019-2020
zaobfitował w to, że zostało uruchomionych osiem oddziałów. Mamy szkołę międzynarodową, mamy
Ukraińców i czterdzieścioro dzieci z Kazachstanu, które będą uczyć się w Liceum i Technikum. Otrzymamy
na to środki i na naukę i doposażenie. Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyła się narada z dyrektorami
szkół. Przygotowania do przetargów na następne inwestycje związane z III etapem rewitalizacji – ulica
Szkolna, Krakowska i Kolejowa. Odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji dotyczące
inwestycji budowy Komisariatu Policji w Otmuchowie. Środki w budżecie państwa zostały zabezpieczone,
podpisaliśmy akt notarialny, dokonujący zwrotu działki przy ul. Sportowej i Warszawskiej w to miejsce
wprowadzenie działki przy ul. Krakowskiej pod budowę Komisariatu. Spotkanie z Komendantem
Wojewódzkim Policji dotyczyło też współpracy z Policją i jej rozwoju na następne lata. Inwestycja ma być
zakończona na przełomie lat 2020-2021. Burmistrz poinformował, że z dniem 1 lub 2 września br. został
odwołany komendant Komisariatu w Otmuchowie. Przed nami wiele projektów dotyczących jeszcze roku
2019 i 2020 tam, gdzie była możliwość pozyskania środków, to je otrzymaliśmy w ramach Subregionu,
Euroregionu Pradziad, LGD oraz w ramach dofinansowania z poszczególnych ministerstw. Dotyczyło to
dożywiania dzieci i młodzieży, przygotowania nowego roku szkolnego, zakupu podręczników i przede
wszystkim zabezpieczenia naszej młodzieży w stypendium. Burmistrz poinformował również, że
w Otmuchowie odbyły się po raz kolejny półkolonie i nasze dzieci i młodzież mogły na nich odpoczywać.
Została powołana komisja dotycząca tzw. urobku po rewitalizacji i skontrolowano stan zgromadzonych
materiałów, odzyskanego budulca, kostki na terenie Otmuchowa, a odzyskanej w ramach rewitalizacji
miasta. Burmistrz poprosił Sekretarza o puszczenie krótkiego filmu obrazującego prace komisji i miejsca
składowania tego budulca na terenie gminy.
Salę narad na krótko opuścił radny Michał Warchał
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Ad 7.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na
ławnika;
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 zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydacie na ławnika.
Uchwała Nr IX/85/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na
kadencję 2020 – 2023;
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 regulaminu głosowania
w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020 – 2023.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina

ZA
x
x
x
x

PRZECIW

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

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu
Rejonowego w Nysie na kadencję 2020 – 2023.
Uchwała Nr IX/86/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) nadania honorowego obywatelstwa 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 nadania honorowego obywatelstwa
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
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr IX/87/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) 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
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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
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych

umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
Uchwała Nr IX/88/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące
ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza 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 określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi
priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona
powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar

ZA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów
na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Uchwała Nr IX/89/2019 stanowi załącznik do protokołu.
6) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i 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 rozpatrzenia skargi na działanie
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
x

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

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 1 osoba
wstrzymała się – Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta
i Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr IX/90/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Otmuchów na lata
2019-2022;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego
programu wspierania rodziny w Gminie Otmuchów na lata 2019-2022.
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

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie
Otmuchów na lata 2019-2022.
Uchwała Nr IX/91/2019 stanowi załącznik do protokołu.
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania.
Radny Zięba zadał pytanie odnośnie działu 921 – nowe zadanie inwestycyjne - zwiększenie wydatków na
aktualizację dokumentacji do wniosku na remont konserwatorski Zamku Biskupiego w Otmuchowie 16 tys.
zł. Zapytał co to jest aktualizacja dokumentacji i co się stało, że trzeba aktualizować.
Burmistrz odpowiedział, że to aktualizacja studium, które jest niezbędne przy składaniu wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego bądź Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, każdy
dokument musi być aktualizowany przed złożeniem wniosku na następny rok i to jest aktualizacja dotycząca
elewacji zamku.
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

ZA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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Zięba Łukasz

x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
Uchwała Nr IX/92/2019 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

ZA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr IX/93/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
1) Pismo Stowarzyszenia Bezdomne Koty Nysa, Prezes Julita Madera-Łabaziewicz dot. pomocy
finansowej dla podopiecznych stowarzyszenia (data wpływu 21.08.2019 r.)
2) Pismo Rzecznika dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji właściwy w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w Opolu (data wpływu 26.08.2019 r.)
Ad 8.
Zapytania i wolne wnioski
Radny Burski odniósł się do obejrzanego wcześniej filmu w sprawie budulca po rewitalizacji miasta
i stwierdził, że nie pisał do Burmistrza by wymienił, gdzie jest kostka betonowa, tylko gdzie jest kostka
granitowa. Dodał, że według Jego wyliczeń i pana, który się tym zajmuje na co dzień, tej kostki bardzo dużo
brakuje. Nie zgadza się z treścią pisma, które otrzymał, skontaktował się z tym panem, który potwierdził, że
kostki brakuje. Radny powiedział, że zastanawia się co z tym dalej zrobić i myśli, że sprawę skieruje do
odpowiednich organów, które przyjadą i sprawdzą.
Radny Warchał zapytał w jaki sposób ten pan liczył kostkę.
Radny Burski odpowiedział: „to moja sprawa jak liczył”.
Radny Warchał zapytał czy rzucał kostka na kostkę, ważył, liczył.
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Radny Burski odpowiedział, że liczył i wyliczył.
Radny Worek zapytał:
- o wybory w dzielnicy Śliwice, nie ma przewodniczącego osiedla.
- o wysypisko śmieci koło składowiska plastików w Śliwicach i czy coś z tym można zrobić;
- co dalej z mostem „cukrowniczym” – miała być kładka, a na razie jest tylko łanie pomalowane;
- o przejazd przez ulicę 1 Maja, krzaki, które tam rosną wchodzą w drogę.
Burmistrz odpowiedział, że w sprawie ulicy 1 Maja sprawę należy kierować do powiatu, ponieważ to droga
administrowana od wielu lat przez powiat. Kilkanaście pism poszło, komisja bezpieczeństwa przy Staroście
opiniowała negatywnie wniosek Burmistrza o zmianę organizacji ruchu, dotyczącą między innymi
postawienia zakazu zatrzymywania się i postoju do rzeźni po obu stronach i ograniczenie prędkości do
30km/h, bo tam jest bardzo duże zagrożenie i duże niebezpieczeństwo, ponieważ jest tam punkt, w którym
zbierają się dzieci, które dowożone są do naszych szkół, niestety dalej Starosta, czy Starostwo stoi na
stanowisku, że tam się nic złego nie dzieje. W związku z tym nasza moc sprawcza się zakończyła. Burmistrz
dodał, że jeżeli chodzi o most kolejowy, jest dylemat, ponieważ nie ma wykonawców, środki zostały
zabezpieczone, pierwszy etap został wykonany i uregulowany. Trwają przygotowania do nowego budżetu
i będziemy chcieli to zadanie priorytetowo prowadzić, by zakończyć i udrożnić przepływ przez most.
Burmistrz dodał, że osobiście miał przyjemność spotkać się z kilkoma wykonawcami, ale tak są
zaangażowani w restaurowanie mostów wyższych kategorii zabytkowych, że w tym roku nie ma mocy
przerobowej, jest nadzór konserwatora zabytków, więc ta procedura musi być zachowana. Spędza sen
z powiek, że nie można tego zakończyć. Burmistrz wyraził nadzieję, że znajdzie się wykonawca. Pod koniec
tego roku ogłoszony będzie przetarg, aby rozpocząć jak najszybciej. Najważniejsze jest ułożenie pomostu
podłogowego, który pozwoli na tym postawić rusztowania do wysokości stalowych elementów i to pozwoli
obniżyć koszty odnowienia. Będzie to robione etapami. Burmistrz stwierdził z przykrością, że jeśli chodzi
o śmieci, to nastąpił duży zrzut śmieci na terenie całej gminy. Dodał, że mamy podpisaną umowę do końca
roku z firmą, która wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na cały rok i wiązałoby się
to z większymi kosztami, gdyby częstotliwość zwiększyć i musielibyśmy zabezpieczyć środki w budżecie,
których de facto teraz nie ma. Widzimy to i na tyle, na ile nas stać, zwozimy w newralgiczne punkty
i prosimy o takie sygnały a Kierownik Pan Lisowski wie, że ma opróżniać, do centralnego punktu wozić
i segregować. Jest już wyłoniony wykonawca na przyszły rok, zmienia się ustawa o porządku w gminach,
znikają we wszystkich miastach punkty wysypu śmieci segregowanych i niesegregowanych, każdy otrzyma
do swojej dyspozycji określone ilości pojemników bądź worków, będzie to segregował i wystawiał, zgodnie
z nowymi przepisami. W tej chwili to wygląda nieestetycznie. Burmistrz wyraził nadzieję, że sytuacje
poprawią butelkomaty, które chcielibyśmy, aby były w każdym sołectwie. W przyszłym roku będzie ich
dziesięć, również w największych sołectwach. Pilotażowo wprowadzimy to w naszej gminie.
Obserwowaliśmy to w Niemczech i tam stoją kolejki pod butelkomatami, bo one zwracają pieniądze. To
pozwoli wyeliminować problem. Edukacja w szkołach również jest. Jeśli chodzi o wysypisko, to będzie
przyczepa z siatką i w najbliższym czasie śmieci zostaną przewiezione. Jeśli chodzi o wybory w osiedlu
Śliwice, to do końca roku będą, natomiast jeśli chodzi o pełnomocnika, to należy wskazać osobę, która
będzie otrzymywała dietę jak sołtys.
Radny Napora zgłosił wniosek odnośnie uporządkowania placu zabaw i stawu przy Placu Partnerstwa oraz
spowodowanie przymuszenia właściciela działki między Placem Partnerstwa a Spółdzielnią Mieszkaniową
do uporządkowania swojego terenu, w celu przywrócenia estetyki i likwidacji zagrożenia pożarowego.
Radny zauważył, że w tym roku już kilkakrotnie wzywana była straż pożarna do gaszenia pożaru w tym
miejscu.
Radca prawny zaapelował do radnych, że jeżeli coś wyjaśnia, a nie jest to w pełni zrozumiałe, to prosił
o zadawanie pytań na sesji lub można umówić się i przyjść w każdej chwili. Dodał, że na ostatniej sesji
wyjaśniał sprawę wyroku sądowego, ale jak widzi nie wszyscy radni zrozumieli, dlatego w każdej chwili jest
do dyspozycji wraz z dokumentami.
Radny Zięba zgłosił kilka interpelacji:
- interpelacja 2/19 – dot. miejscowości Janowa;
- interpelacja 3/19 – dot. miejscowości Maciejowice;
- interpelacja 4/19 – dot. miejscowości Maciejowice;
- interpelacja 5/19 – dot. przygotowania budżetu na 2020 rok.
Burmistrz odpowiedział odnośnie miejscowości Janowa, że Gmina nie ma na terenie wsi działki. Prosił
sołtysa, by rozmawiał z ludźmi bądź spółdzielnią, by wskazać taką działkę, zgodnie z decyzją o warunkach
zabudowy. Nikt do chwili obecnej takiej działki nie wskazał. Kontenerowa świetlica jest do zakupu
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w momencie, gdy będzie działka. Może będzie taka możliwość, gdy gmina przejmie tereny i działki razem
z przepompownią, może wtedy uda się wygospodarować w pobliżu siedziby spółdzielni ileś tam metrów na
budowę świetlicy kontenerowej. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu, dostaliśmy informację, że jest
możliwość zmiany organizacji ruchu, ze względu na to, że to drogi wewnętrzne i nie potrzebujemy opinii
komisji bezpieczeństwa przy Staroście i to nastąpi w ciągu miesiąca.
Ad 19.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady IX sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 5 września 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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