WO.0002.8.2019.J.W.
Protokół Nr XI/2019
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 28 listopada 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 28 listopada 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1055, zakończyły o godz. 1142. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XI sesji Rady
Miejskiej w dniu 28 listopada 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 15 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 15 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. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2019 r.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2020;
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Otmuchów na rok 2020;
3) zmiany Uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2019 – 2023;
4) zmiany Uchwały Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
statutu Gminy Otmuchów;
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2020 roku;
6) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
8) zmiany w uchwale nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów;
9) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2019 r.;
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
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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 i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Ad 6.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest Informacja o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 2019 r.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali ww. Informację 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 Informację o realizacji zadań
oświatowych w Gminie Otmuchów w 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
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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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada przyjęła Informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie Otmuchów w 2019 r.
Ad 7.
Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad jest sprawozdanie Burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym i oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz poinformował o pracach, które miały za zadanie przygotować projekt budżetu na rok 2020,
spotkaniach odbywających się w okresie między sesjami. 15 listopada był terminem, który obligował
zgodnie z ustawą do przekazania Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej budżetu na rok
przyszły. Wszystkie jednostki, wydziały urzędu, Skarbnik i Burmistrz byli w to zaangażowani. Odbyło się
kilkanaście spotkać dotyczących inwestycji, między innymi wyjazdowe Komisji Rewizyjnej, dotyczące
inwestycji Skalnik, domu komunalnego w Maciejowicach, Było spotkanie z projektantami w ramach
nadzoru autorskiego oraz wykonawcą, który realizuje te zadania, w celu uzyskania informacji i uzgodnienia
zmian pozwolenia na budowę, o którą wystąpiono do Starosty Nyskiego, w celu dostosowania do nowej
ustawy. Jest szereg zmian dotyczących wentylacji, poszerzenia ciągów komunikacyjnych, powiększenia
pomieszczeń towarzyszących, niezbędnych do funkcjonowania tego obiektu. Analizowaliśmy przygotowania
dotyczące realizacji zadania inwestycji w Maciejowicach, była ocena zrealizowanych już zadań i robót oraz
przygotowania się do prac w roku 2020 i co w priorytecie będzie realizowane z budżetu. Odbyło się również
spotkanie w ramach Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, gościliśmy przedstawicieli, którzy przedstawili
realizacje ewentualnych zamierzeń dotyczących naszych działek, które zostały zgłoszone i zakwalifikowane
w strefie ekonomicznej, dotyczy to: Nieradowic, ul. Grodkowskiej i rozmawialiśmy co prawda na temat
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terenów prywatnych, ale właściciel jest już któryś z kolei jak się okazało, po byłej cukrowni. Odbyło się
spotkanie w sprawie terenów pod inwestycje proekologiczne, dotyczące infrastruktury fotowoltaiki. Strefa
ekonomiczna jest zainteresowana takimi terenami. Odbyło się spotkanie na etapie rozpoczęcia inwestycji
i uzgodnień dotyczących budowy Komisariatu Policji w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej, uzgodnienia
i opiniowanie wszystkich dokumentów dotyczących zmian w organizacji ruchu oraz wjazdu na teren
projektowanego budynku, którego budowa ma być rozpoczęta na przełomie roku 2019-2020. Zakończenie
inwestycji w 2020 r. Koszt prawie 5 mln zł. Odbyło się spotkanie w Głuchołazach dotyczące między innymi
zmiany terminów i realizacji przedsięwzięcia wspólnego budowy centrum przesiadkowego w rejonie
ul. Mickiewicza. Spotkanie związane z transportem publicznym, na etapie przygotowania, w ramach uchwał
między Radą Powiatu a Radą Miejską w Otmuchowie z Prezesem Zarządu PKS w Nysie, gdzie
uzgadnialiśmy trasy na rok 2020 dowozu dzieci i młodzieży oraz przygotowania tych tras do obsługi. Projekt
został już przesłany nam do akceptacji i chcemy podpisać umowę na 2 lata, to dla nas korzystne z uwagi na
to, że jest 50% dotacji na zakup biletów miesięcznych, które otrzymuje powiat, więc koszty są o wiele
niższe, niż gdybyśmy wynajmowali inną firmę, która nie ma uprawnień do zakupu biletów miesięcznych.
Odbywały się spotkania medialne w sprawie nieszczęścia w Nadziejowie, były tam kierowane siły i środki.
W pożarze tym ucierpiało 6 rodzin, w tym 2 osoby poniosły śmierć. Zrobiliśmy wszystko, by tym rodzinom
pomóc, środki, w postaci zapomóg już zostały skierowane, zaproponowano lokale do zakwaterowania, nasze
służby pomagały w sprzątaniu obiektu. Jesteśmy lokatorem w tym budynku, bo zarządcą jest wspólnota
mieszkaniowa, jest administrator, my jesteśmy tylko właścicielem części wspólnej – świetlicy. Trzeba tym
ludziom udzielić wszechstronnej pomocy. Wystąpiłem z apelem do wójtów, burmistrzów, prezydentów
z terenu województwa opolskiego z apelem o pomoc. Burmistrz wyraził słowa podziękowania dla strażaków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, za zaangażowanie i sprawne działanie. Dodał, że dopiero po
chwili dojechała Państwowa Straż Pożarna i 20 jednostek brało udział w gaszeniu pożaru. Był prokurator,
policja, trwały przesłuchania, trwała reanimacja, ale niestety nie uratowano tego człowieka. Następnego dnia
był przegląd inspektora nadzoru budowlanego, który po oględzinach stwierdził, że obiekt ma być zamknięty
w całości do momentu aż będą opracowane ekspertyzy techniczne i Powiatowy Inspektorat Nadzoru będzie
podejmował decyzje. Do 31 grudnia zarządca ma obowiązek sporządzić komplet dokumentów.
Zaproponowaliśmy dwa mieszkania do dyspozycji i pokoje w Zamku, czekamy, aż osoby poszkodowane się
zdecydują z której formy chcą skorzystać. Zadeklarowaliśmy daleko idącą pomoc. Burmistrz
zakomunikował, że miał przyjemność spotkać się z mieszkańcami Sarnowic, gdzie omawiane były sprawy
dotyczące kanalizacji i bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem tego osiedla oraz propozycji
współpracy w mieszkańcami. W ramach współpracy odbyło się też spotkanie w Domu Dziecka w Jasienicy
Górnej i dostarczyliśmy słodki poczęstunek dla dzieci, w postaci miodu i słodyczy. Odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej, radni wizytowali inwestycje w terenie.
Ad 8.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok
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 przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2020.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
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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
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Otmuchów na rok 2020.
Uchwała Nr XI/107/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Otmuchów na rok 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 przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 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
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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2020.
Uchwała Nr XI/108/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany Uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023;
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 II/23/2018 Rady
Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
Uchwała Nr XI/109/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) 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.
Radna Ludwa zapytała czy miejscowości, które zostały włączone do Otmuchowa będą funkcjonowały na
tych samych zasadach jak dotychczas, chodzi np. o świetlice i przydzielonego opiekuna.
Burmistrz odpowiedział, że będzie tak samo. Opiekun będzie w ramach urzędu, a pełnomocnik do
współpracy.
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
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
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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
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 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 XI/110/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2020 roku;
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 rocznego programu
współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
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 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
Uchwała Nr XI/111/2019 stanowi załącznik do protokołu.
6) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
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
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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 wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 1 przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu – Rada podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Uchwała Nr XI/112/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) 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

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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

7

Zięba Łukasz

x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 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 XI/113/2019 stanowi załącznik do protokołu.
8) zmiany w uchwale nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu 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 w uchwale nr III/30/2018
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 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
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w uchwale nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr XI/114/2019 stanowi załącznik do protokołu.
9) zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2019 r.;
Burmistrz zgłosił Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na
2019 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zakomunikował, że radni otrzymali autopoprawki.
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 w budżecie Gminy
Otmuchów na 2019 r.
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
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2019 r.
Uchwała Nr XI/115/2019 stanowi załącznik do protokołu.
10) 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
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XI/116/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w treści Informacji skierowanej do Rady Miejskiej
w Otmuchowie, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej
w Otmuchowie oraz Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Jednostek Organizacyjnych za
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rok 2018 i w trakcie roku 2019, nastąpiła pomyłka. Naczelnik Urzędu Skarbowego wpisał Burmistrza Nysy
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie, zamiast Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie. Przewodniczący poinformował, że wszyscy
zainteresowani radni i kierownicy jednostek Gminy Otmuchów otrzymali informacje o nieprawidłowościach
w sowich oświadczeniach majątkowych, z prośbą o ich wyjaśnienie w Urzędzie Skarbowym w Nysie.
Radny Górski zaapelował do wszystkich radnych o pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze
rodzin.
Burmistrz dodał, że konto bankowe jest uruchomione przez księdza proboszcza z Kopernik, drugie będzie
uruchomione przy Ośrodku Pomocy Społecznej i będzie można wpłacać.
Radna Ludwa ponowiła prośbę o remont dziur w drodze w miejscowości Wójcice.
Radna Stapor poprosiła, by dziury w drodze na ulicy Norwida w Otmuchowie również załatać.
Radny Zięba powiedział o dziurze pod mostkiem w Maciejowicach.
Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili nie ma ludzi do pracy, ale jeśli ktoś z Maciejowic się zgodzi,
to z chęcią zlecimy wykonanie.
Radny Zięba przypomniał, że prosił o zabezpieczenie okna w budynku komunalnym w Maciejowicach przed
zimą.
Radny Warchał zwrócił uwagę, na drogę powiatową koło jeziora w kierunku na Paczkow, Kłodzko,
ponieważ jeszcze kilka lat temu była drogą w miarę dobrą, teraz jest sito i jeśli powiat nie zainterweniuje
szybko, to w razie wypadku tamtędy kierowany będzie objazd.
Burmistrz odpowiedział, że uchwala intencyjna została do Starostwa, poszło pismo, gdzie wszystkie drogi
zostały wyliczone. Nie otrzymano do tej chwili żadnej odpowiedzi. W tej chwili zadania, które realizują
obciąża budżet, ale to nie usprawiedliwienie.
Radny Worek zapytał o współpracę ze Starostwem.
Burmistrz odpowiedział, że w strategicznych jesteśmy skazani na siebie i współpracujemy, a jeśli chodzi
o sprawy typowo współpracy finansowej, to niestety nie. Jeżeli chodzi o dofinansowanie innych działań
w gminie Otmuchów, przykładem jest Sandacz, gdzie była podjęta decyzja przez poprzedni zarząd, w części
tylko została zrealizowana, potem się wycofano na rok 2020. Zobaczymy, jak się przedstawia projekt
budżetu, jaka będzie współpraca dotycząca chodników na rok przyszły. Myśmy swoją propozycje złożyli
i czekamy.
Radny Warchał zapytał o problem śmieci.
Burmistrz odpowiedział, że nas to nie dotyczy, ponieważ mamy umowę podpisaną. Burmistrz
zakomunikował, że otrzymał zarządzenie Burmistrza Nysy o stawkach, które znów zostały podniesione za
przyjęcie odpadów i sprawy z tym związane, w niektórych przypadkach to bardzo duża stawka. Dodał, że nie
wróży to dobrze, bo na przełomie marca/kwietnia przyszłego roku będziemy podnosili stawki za wywóz
nieczystości, dlatego też trzeba się zastanowić nad budową oczyszczalni ścieków, przynajmniej w części
południowej.
Radny Napora zakomunikował, że złoży dwa wnioski dotyczące doświetlenia dwóch miejsc w Otmuchowie
dla zwiększenia bezpieczeństwa w porze wieczorowej i zapytał o parkowanie w rynku. Dodał, że chodzi
o oficjalne wystąpienie urzędu do policji, bo jest problem z parkowaniem i wjazdem w ulicę Krakowską,
choć jest to ulica jednokierunkowa. Co z bioodpadami, zbiera się je, zgłasza, worków przybywa i np. na
ul. Jagiełły stoją worki i nikt tego nie odbiera.
Burmistrz odpowiadając poprosił o wsparcie Spółdzielni Mieszkaniowej, jeśli chodzi o doświetlenie terenu
ulic Kraskowska-Ogrodowa.
Sołtys Nadziejowa poprosiła o zabezpieczenie niebezpiecznego zakrętu w Nadziejowie barierką ochronną.
Burmistrz poprosił o złożenie wniosku na piśmie w celu przesłania do powiatu.
Ad 10.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 28 listopada 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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