WO.0002.9.2019.J.W.
Protokół Nr XII/2019
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 19 grudnia 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 19 grudnia 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły o godz. 1133. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XII sesji Rady
Miejskiej w dniu 19 grudnia 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 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 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 12 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) zmiany Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. 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;
2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia
lokalu użytkowego;
4) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkaso;
5) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkaso;
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
7) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Otmuchów, obręb geodezyjny Wójcice;
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lezhe.
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.
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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.
Przewodniczący 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 poinformował o spotkaniach, które odbyły się w okresie między sesjami, między innymi
dotyczących spraw kadrowych w Policji. Odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji
i Komendantem Policji w Otmuchowie. Burmistrz wyraził nadzieję, że taki stan kadrowy Policji
w Otmuchowie nie ulegnie zmianie. Na spotkaniu rozmawiano również o inwestycji budowy Komisariatu
Policji przy ul. Krakowskiej w Otmuchowie. Trwają prace końcowe przy dokumentacji projektowej,
gminnej. Mają zabezpieczenie finansowania tej inwestycji w budżecie Państwa, w kwocie 4 mln 700 tys. zł.
Budowa ma trwać 2 lata. Działkę pod budowę Komisariatu Gmina przekazała do dyspozycji Państwa.
Obecny budynek Komisariatu został przekazany aktem notarialnym do zasobów Gminy. Odbyło się
spotkanie dotyczące inicjatywy marszałkowskiej, zaprosiliśmy na spotkanie przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego. Pani Dyrektor przedstawiła sołtysom cel i sposób korzystania z inicjatywy
marszałkowskiej. Kwota na każde sołectwo to 5 tys. zł. Ponad tysiąc sołectw w Województwie Opolskim
skorzysta z tej pomocy. Udział Gminy w kwocie minimalnej 1 tys. zł. W dniu 20 grudnia odbędzie się
losowanie, które sołectwo w roku 2020, które w 2021 i 2022 otrzyma dofinansowanie. Starosta Nyski
organizował spotkanie tzw. podsumowanie 15 lat odnowy wsi. Burmistrz dodał, że nasze sołectwa zostały
tam wyróżnione i aktywnie uczestniczyły w pokazie potraw regionalnych. Odbyło się spotkanie w ramach
lokalnej grupy działania, gdzie Burmistrz przedstawiał ofertę inwestycyjną tzw. centrum potrawy regionalnej
w Powiecie Nyskim. Dofinansowanie ok. miliona złotych i jest szansa na powstanie takiego centrum
w Otmuchowie. Odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji na terenie gminy, przedstawiono tereny
inwestycyjne tzw. OCRG i przekazano komplet dokumentacji dotyczących planu zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy na terenie działek inwestycyjnych. Odbywały się
spotkania przedświąteczne w szkołach, ze strażakami, odbyło się Kolegium, gdzie przedstawiono strategie
działania na rok 2020 i przygotowania do składania wniosków unijnych na lata 220-24. Odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której między innymi rozpatrywano projekt budżetu na rok 2020.
Ad 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r.
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;
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 tej sprawie.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna

ZA
x
x
x

PRZECIW
-

WSTRZYMAŁ SIĘ
-

-

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

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 12 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 5 września 2019 r. 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 XII/117/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
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 tej sprawie.
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 ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XII/118/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia
lokalu użytkowego;
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 tej sprawie.
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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XII/119/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) 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 tej sprawie.
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 zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków
i opłat lokalnych w drodze inkaso.
Uchwała Nr XII/120/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) 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 tej sprawie.
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 XII/1212019 stanowi załącznik do protokołu.
6) 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 tej sprawie.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina

ZA
x
x

PRZECIW
-

WSTRZYMAŁ SIĘ
-

-

-

5

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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XII/122/2019 stanowi załącznik do protokołu.
7) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Otmuchów, obręb geodezyjny Wójcice;
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 tej sprawie.
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 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Otmuchów, obręb
geodezyjny Wójcice.
Uchwała Nr XII/123/2019 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 – nie zgłoszono. Przewodniczący
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
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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 budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Uchwała Nr XII/124/2019 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 tej sprawie.
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 XII/125/2019 stanowi załącznik do protokołu.
10) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lezhe;
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Burmistrz wniósł, by zgodnie z przeprowadzoną debatą na posiedzeniach Komisji, wprowadzić korektę do
uchwały.
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 tej sprawie.
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 udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lezhe.
Uchwała Nr XII/126/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do biura Rady Miejskiej:
- Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków w związku z kampanią społeczną „Czyszczone kominy to mniejszy smog” (wpływ 6.12.2019 r.
L.dz. 19353).
Burmistrz poprosił o wyrozumiałość w związku z tym, że materiały na sesje zostaną dostarczone radnym 23
grudnia a sesja odbędzie się 30 grudnia, może zaistnieć sytuacja, że będzie autopoprawka.
Skarbnik dodał, że budżet to „organizm żywy”, w związku z tym ruchy dokonywane są do ostatniej chwili.
Radny Zięba zapytał, czy gmina ma podpisana umowę z firmą kominiarską i dodał, że niedawno zapalił się
komin u jednej z mieszkanek Maciejowic.
Burmistrz odpowiedział twierdząco i dodał, że firma kominiarska działa na zasobach gminnych, ale nie
u prywatnych właścicieli domów, ci muszą sami zadbać o swoje mienie i na własny koszt robić przeglądy
kominów.
Radny Zięba zapytał co robić w sytuacji, gdy to się stanie w dni wolne od pracy, do kogo dzwonić.
Burmistrz dodał, że kiedyś kominiarz chodził sam, teraz tego obowiązku nie ma i każdy sam powinien
zadbać o to, by taki przegląd zrobić.
Przewodniczący zasugerował, by każdy sołtys wystosował pismo do cechu z prośbą o sprawdzenie stanu
kominów w danej miejscowości z podaniem określonego dnia.
Burmistrz dodał, że w tej chwili każda spółdzielnia kominiarska ma podpisane umowy z odbiorcami m in.
np. ze spółdzielniami.
Skarbnik dodał, że numer telefonu alarmowego jest ogólnie dostępny na stronie internetowej.
Przewodniczący złożył wszystkim radnym ich rodzinom, znajomym i przyjaciołom wesołych świąt. Do
życzeń dołączył się Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie.

8

Ad 9.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 19 grudnia 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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