WO.0002.7.2019 J.W.
Protokół Nr X/2019
z obrad X sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 16 października 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady X sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 16 października 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły o godz. 1115. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady X sesji Rady
Miejskiej w dniu 16 października 2019 r. VIII kadencji 2018 - 2023”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Przy ustawowym składzie Rady -15 radnych, w obradach udział brało 12 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 radnego Pana Waldemara Wąsowicza. Radny
wyraził zgodę. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pana Waldemara Wąsowicza na sekretarza
obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. W wyniku imiennego głosowania stosunkiem głosów 12 za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada wybrała radnego Waldemara Wąsowicza na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2019 roku oraz Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023:
1) przedstawienie Opinii Zespołu o kandydatach na ławników;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
3) przeprowadzenie wyborów ławników (tajne) i przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej;
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
w Nysie.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
2) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkaso;
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w
Gminie Otmuchów na lata 2019-2022;
4) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów
oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Otmuchów;
5) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Skateparku na terenie Gminy Otmuchów;
6) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Otmuchów;
7) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie
Gminy Otmuchów;
8) zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”;
9) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
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Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o treści:
„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
zgłaszam wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu
16 października 2019 roku, o następującej treści:
- w punkcie 9
- w podpunkcie 9 ująć 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 na 2019 rok;
- w podpunkcie 10 ująć projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku Gminy Otmuchów.
W załączeniu przekazuję projekty uchwał.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła wniosek Burmistrza.
Porządek sesji 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2019 roku oraz Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023:

1)
2)
3)
4)

przedstawienie Opinii Zespołu o kandydatach na ławników;

powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
przeprowadzenie wyborów ławników (tajne) i przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej;
podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
w Nysie.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
2) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkaso;

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w
Gminie Otmuchów na lata 2019-2022;
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4) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów
oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Otmuchów;
5) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Skateparku na terenie Gminy Otmuchów;
6) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Otmuchów;
7) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie
Gminy Otmuchów;
8) zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”;
9) zmiany w uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku
Gminy Otmuchów;
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
12) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. 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 i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 12 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.
Burmistrz powiedział, że był to okres, w którym odbywały się spotkania w jednostkach organizacyjnych
dotyczące opracowania, planów i ustaleń do budżetu na rok 2020. Termin złożenia budżetu Radzie Miejskiej
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej upływa 15 listopada br. Trwają przygotowania projektu budżetu. Odbyło
się też wiele spotkań dotyczących inwestycji, które są realizowane, tzn. rady budowy oraz spotkania
z autorami projektów w ramach nadzoru autorskiego, wykonawcami i inwestorem. Odbyły się trzy
spotkania, na których omawiano harmonogramy prac i dodatkowo zdarzenia, które mogą się zdarzyć na
obiektach. Prace są mocno zaawansowane na obiekcie Sandacz, wyłoniona została firma, która zgodnie
z harmonogramem wykonuje roboty i jeśli pozwolą na to środki finansowe i znajdzie się inwestor
w przyszłym roku, to uda się nawet może przyspieszyć oddanie tej inwestycji. Takie same spotkania odbyły
się dla obiektu DPS w Sarnowicach. Wykonawcą jest firma MOBUD, która wygrała przetarg i z nią
uzgadniane są na bieżąco zmiany, dotyczące np. dachu i systemu wentylacyjnego, który będzie bardziej
profesjonalny i nowoczesny. Korektą będzie objęty szyb windowy i sama winda. Zmieniły się przepisy
dotyczące bezpieczeństwa przewożonych ludzi. Modyfikacji może ulec ciąg komunikacyjny schodów na
klatce schodowej i schodów ewakuacyjnych. Odbyło się też spotkanie z Wodami Polskimi, dotyczące
przejęcia dróg i działek z RZGW i nie ma jeszcze wypracowanej opinii z zarządu Regionalnego Zarządu czy
Wód Polskich, co hamuje sprawy związane z przygotowaniem wniosku do budżetu Państwa na rok 2020.
Tak długo, jak nie będziemy mieć dokumentu przekazania dróg w użytkowanie czy użyczenie, to będzie
problem z terminowym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Odbyło się też kilka spotkań w Subregionie,
dotyczących inwestycji i rozdania środków unijnych na lata 2020-2024, nowe rozdanie, które jest
przygotowane w ramach RPO i innych projektów i programów w Województwie Opolskim. W ramach
Subregionu realizujemy jeszcze jedną inwestycje, dotyczącą zmiany w funkcjonowaniu transportu
publicznego, tzn. budowa centrum przesiadkowego w Otmuchowie. Termin ze względu na środki, korekty
lidera i nasze, został skorygowany na lata 2020 i 2021. Następne zadanie, które realizujemy wspólnie
z Powiatem Nyskim, to droga Kałków-Buków-Biała i ul. Krakowska-Kolejowa. Trwają prace gazowni tzn.
wymiana mediów. Po zakończeniu tych robót, do prac przystąpi firma, która wygrała przetarg na uzbrojenie
terenu w kanalizację burzową w rejonie ul. Krakowskiej i Kolejowej. Mamy zgodę na rozłączenie w ramach
jednego przetargu i następne będą ogłaszane w późniejszym terminie po zakończeniu tych prac. Odbyło się
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spotkanie w Głuchołazach, gdzie omawiano ewentualny podział środków na lata 2020-2024 w ramach
Subregionu, algorytmem, który będzie opracowany. Było również krótkie posiedzenie Subregionu,
dotyczące spraw organizacyjnych i ukonstytuowania się władz, bo taka była konieczność, z uwagi na zmiany
w powiecie. Odbyło się też posiedzenie Komisji Rewizyjnej – pierwsza część, dotyczące inwestycji
i budżetu, druga część jest planowana w terminie późniejszym, po uzupełnieniu dokumentów dotyczących
inwestycji. Trwały przygotowania do wyborów tzn. lokali wyborczych, komisji do przeprowadzenia
wyborów. Odbyło się spotkanie z młodzieżą PCK, kilka spotkań z mediami na temat gminy, z kadrą
nauczycielską i nauczycielami emerytami z okazji dnia nauczyciela. Odbyły się wybory sołtysa w Sołectwie
Grądy.
Ad 7.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2019 roku oraz
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Informację wraz z korektą oraz Uchwałę Nr 351/2019
z dnia 23 września 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r. 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 Informacje o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2019 roku oraz Informacje o kształtowaniu się
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada przyjęła Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
I półrocze 2019 roku oraz Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Ad 8.
Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie
1) Radny Michał Warchał odczytał Opinię Zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika kadencji
2020-2023, powołanego Uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca
2019 r.
2) Komisja Skrutacyjna:
- radna Anna Ludwa zgłosiła radną Celinę Kowalik - radna wyraziła zgodę;
- radna Celina Kowali zgłosiła radną Anne Ludwę – radna wyraziła zgodę;
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- radna Anna Ludwa zgłosiła radnego Dawida Worka – radny wyraził zgodę.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej wybrano radną Annę Ludwę.
3) Przewodnicząca odczytała Regulamin głosowania, stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/86/2019
z dnia 5 września 2019 r.
Komisja przeprowadziła wybory tajne, ustaliła wyniki głosowania, sporządziła i podpisała protokół,
który odczytała Przewodnicząca.
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 poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 20202023 do Sądu Rejonowego w Nysie.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Nysie.
Uchwała Nr X/94/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru
podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna

ZA
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

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

x
x
x
x
x
x
x

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze
inkaso. Uchwała Nr X/595/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkaso;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkaso.
Uchwała Nr X/96/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany uchwały w sprawie 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
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zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Otmuchów na lata 2019-2022.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu
wspierania rodziny w Gminie Otmuchów na lata 2019-2022.
Uchwała Nr X/97/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Otmuchów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów oraz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-
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Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Otmuchów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/98/2019 stanowi załącznik do protokołu.
1) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Skateparku na terenie Gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu korzystania z Skateparku na terenie Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Skateparku na
terenie Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/99/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy
Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina

ZA
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

8

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

x
x
x
x
x
x
x
x

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na
terenie Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/100/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie
Gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący: Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Komisji Oświaty
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Komisji Rolnictwa
i Problemów Wsi; Komisji Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego projektu uchwały. Przewodniczący otworzył
dyskusję i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski, zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych
urządzeń siłowych na terenie Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/101/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”;
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 zmiany regulaminu korzystania z
kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje
boisko – Orlik 2012”.
Uchwała Nr X/102/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) zmiany w uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia 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 Napora przypomniał o koniczności dokonania korekty dot. podania pełnego brzmienia ustawy.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały z korektą, 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 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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-
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Zięba Łukasz

x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 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 na 2019 rok.
Uchwała Nr X/103/2019 stanowi załącznik do protokołu.
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku
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 zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku 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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego
deficytu budżetu w 2019 roku Gminy Otmuchów.
Uchwała Nr X/104/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) 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 – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na
2019 rok.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid

ZA
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-
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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

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Uchwała Nr X/105/2019 stanowi załącznik do protokołu.
8) 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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr X/106/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący odczytał:
1) Informację Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z analizy oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia
2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. pracowników samorządowych;
2) Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej
w Otmuchowie do 30 kwietnia 2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Ad 10.
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Zapytania i wolne wnioski.
Radny Warchał zapytał o szambo przy świetlicy wiejskiej w Lasowicach.
Burmistrz odpowiedział, że szambo jest na bieżąco wywożone. Dodał, że konflikt jest między jednym
z lokatorów a właścicielem, który nabył część budynku. Trzeba rozwiązać problem montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków lub zamontować oddzielne szambo. Rozdzielić to. Natomiast szambo jest oficjalnie do
dyspozycji sołectwa – lokator plus świetlica wiejska.
Radny Warchał zapytał, czy problem będzie rozwiązany w tym roku.
Burmistrz odpowiedział, że raczej nie, bo osoba, która kupiła część swoją po dziadkach, zamontowała swoje
szambo bądź oczyszczalnię. Problem jest tylko z rozdzieleniem tego.
Radna Ludwa zauważyła, że miejsca, gdzie składowane są plastiki i butelki służą do wyrzucania różności, od
opon do samochodów i traktorów po inne. Należałoby wystosować pismo z wyjaśnieniem, co i gdzie należy
składować.
Burmistrz odpowiedział, że są terminy określone ze wskazaniem co będzie wywożone.
Radna Ludwa poprosiła o załatanie dziur na ulicy Kalinowej, Brzozowej i Kasztanowej.
Radny Zięba poprosił, by zobowiązać firmę, która wywozi śmieci, do odbierania śmieci z punktów, które
pomijają np. ze Straży Pożarnych czy świetlicy wiejskich.
Burmistrz odpowiedział, że na spotkaniu przekaże te informacje przedstawicielowi firmy.
Przewodniczący zauważył, że kosze należy wystawić w miejscu widocznym i wtedy firma odbierze.
Radny Zięba zakomunikował, że złoży trzy interpelacje na piśmie:
- odnośnie lampy 305 w Starowicach;
- informacji o złożonych wnioskach do projektu budżetu na 2020 r.
- zmiany organizacji ruchu na ul. Lipowej w Otmuchowie.
Burmistrz odpowiedział, że przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę tej drogi łącznie ze
skrzyżowaniem i jeśli się uda wprowadzić to do budżetu Wojewody, bo wystąpimy o środki zewnętrzne, to
będzie taka możliwość, ponieważ jest tam problem, mianowicie mostek. Mamy ekspertyzę, która nie
zezwala na przejazd przez ten mostek samochodom powyżej 3,5 ton, z uwagi na jego stan techniczny.
Dawaliśmy jednorazowe zezwolenia na przejazd w czasie żniw, ale to w tej chwili już nie jest możliwe.
Radny Zięba zapytał o pismo Stowarzyszenia z Nysy odnośnie kotów i wpisy na stronie internetowej na ten
temat.
Burmistrz wyjaśnił, że gmina ma podpisaną umowę na kastrację, a wpisy na stronie były przed wyborami
i były skierowane do Burmistrza a nie do Rady.
Radny Warchał zapytał czy zostały jakieś środki na sterylizację kotów.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina ma podpisana umowę z dwoma lekarzami weterynarii, którzy wykonują
kastracje i sterylizacje. Można zgłaszać. Taki zabieg kosztuje 200 zł.
Radny Napora zauważył, że tu chodzi o niekontrolowane rozmnażanie się kotów na działkach. Zauważył, że
jeśli jest warunek taki, że ktoś, kto nie jest właścicielem kota, ma go dostarczyć, a po zabiegu sterylizacji
wziąć do domu, na czas rekonwalescencji, to nie ma chętnych, którzy to zrobią. Przecież nikt nie weźmie
kota do domu i nie będzie pilnował, czy mu się nic nie stanie. W Nysie kot zostaje pod opieką lekarza
weterynarii, u nas nie. Należałoby się zastanowić, czy pieniądze, które my płacimy, odpowiadają standardom
takim, jak np. w Nysie, gdzie sterylizacje robi się też przecież na zlecenie gminy. Tu nie chodzi o to byśmy
wskazywali, gdzie jest dobrze, a gdzie źle, ale jest problem, bo ludzie nie będą nosić tych kotów do
sterylizacji i będzie ich coraz więcej. Radny podał przykład z ul. Warszawskiej, gdzie w ostatnim czasie
zauważył sześć kotów rozjechanych przez samochody. Widać, że źle się dzieje, one chorują, nie widzą,
ślepną i wpadają pod samochody.
Burmistrz powiedział, że jest podpisana umowa na rok budżetowy. Na początku każdego roku jest nabór
ofert.
Radny Zięba zauważył, że należałoby w postępowaniu ofertowym zaznaczyć, żeby te kilka dni kot mógł
w poradni weterynaryjnej.
Radny Burski zauważył, że wtedy trzeba by je karmić.
Radna Ludwa odpowiedziała, że kot dużo nie je.
Radny Worek zapytał, czy gminie nie grozi chaos z powodu braku kadry. Zauważył z wpisów na stronie, że
pracowników brakuje, ludzie się zwalniają z urzędu.
Burmistrz powiedział, że te osoby, które zgłosiły akces odejścia na emeryturę, odeszły, część pracuje będąc
na emeryturze i wprowadza nowych pracowników i nie ma zagrożenia, są zastępstwa. W chwili obecnej nie
ma braku kadry.
Radny Napora zauważył, że również słyszał, że „przewietrzanie zatrudnienia” jest niespotykane.
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Przewodniczący zauważył, że do pracy idzie się po to, by zarabiać i jeśli ktoś ma lepszą ofertę to odchodzi.
Ma prawo.
Ad 11.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady X sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 16 października 2019 r.”
Sekretarz obrad: Waldemar Wąsowicz
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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