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Protokół Nr XIII/2019
z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 30 grudnia 2019 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 30 grudnia 2019 r. w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1, rozpoczęły się o godz. 1020, zakończyły o godz. 1105 Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XIII sesji Rady
Miejskiej w dniu 30 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 11 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 11 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) uchylenia likwidacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji

Spółka

z

o.o.

w Otmuchowie;
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
3) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2020 rok;
5) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
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.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 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 między 20 a 29 grudnia, m in. na temat złożonego
projektu budżetu na rok 2020, rozmawiano z wykonawcami odnośnie inwestycji, które są w realizacji,
przygotowywano się do ewentualności dotyczących korekt czy aneksów umów inwestycji strategicznych,
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realizowanych w 100% z budżetu gminy, czyli Skalnika, Sandacza i Domu Komunalnego w Maciejowicach
w roku 2020, rozmowy zakończyły się pozytywnie. Odbyło się spotkanie z Zarządem RPS w Janowej, na
temat świetlicy, jaka mamy zamiar mieszkańcom zamontować, ponieważ to jedyne sołectwo, które nie ma
świetlicy wiejskiej. Były rozmowy z Prezesem w sprawie przejęcia wodociągów, które są własnością
Spółdzielni Produkcyjnej, a zasila w większości mieszkańców Janowej w wodę. Spółdzielnia nie jest
w dobrej kondycji. Gmina jest zobligowana, by dostarczać wodę i odbierać ścieki, dlatego też rozmowy
trwały już kilka miesięcy temu. Podjęta została uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni
i wodociąg z ujęciem wody będzie przekazany nieodpłatnie gminie. Wiąże się to również z wydatkami
majątkowymi, ze względu na stan techniczny, przez wiele lat spółdzielnia to eksploatowała i będzie trzeba
część wodociągów modernizować i modyfikować ujęcie wody, by wprowadzić oszczędności w pompach
głębinowych i energii przy pompowaniu wody. Koszty związane z inwentaryzacją całej sieci gmina musi
przejąć, nanieść na mapy i przygotować całą dokumentacje geodezyjną. Gmina poniesie koszty sporządzenia
aktu notarialnego, bo stanie się właścicielem. Będzie się to bardziej opłacać niż budować wodociąg na
terenie tej wsi, ze względu na długi okres i spory wydatek majątkowy. Prezes Spółdzielni zobowiązał się
wydzielić gminie działkę pod świetlicę wiejską i przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy. Trwa tam budowa
bloku mieszkalnego, więc wody będzie potrzeba więcej. Odbywały się spotkania dotyczące funkcjonowała
gminy do końca roku, skoncentrowania się na windykacji za wodę, ścieki, śmieci i podatki. Odbyło się
z powodzeniem kilka przetargów, więc zaraz po nowym roku powinny wpłynąć do budżetu środki ze
sprzedaży majątku.
Ad 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchylenia likwidacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Otmuchowie;
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 zapytał, kto jest autorem uzasadnienia do projektu uchwały.
Burmistrz odpowiedział, że m. in. On.
Radny Worek zapytał, czym będzie się zajmowała spółka.
Burmistrz odpowiedział, że windykacją należności.
Radca dodał, że dotychczasowy przedmiot działalności będzie skasowany i będą inne. Opierając się na PKD
będzie to: 6499Z -pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, 692C działalność rachunkowo-księgowa i 8129Z – sprzątanie, i jeszcze działalność pomocnicza związana
z utrzymaniem porządku w budynkach. To tylko zakres, a jaka będzie działalność, to będzie zależało od
umowy między gminą a spółką.
Burmistrz dodał, że również między jednostkami, które będzie obsługiwać.
Radny Napora powiedział, że pierwsze co powinna zrobić nowa spółka to zmienić umowę spółki.
Radca potwierdził i dodał, że zmieni też nazwę.
Radny Napora dodał, że spółka miała swój kapitał.
Radca odpowiedział, że spółka kapitał ma, bo zmianie ulegnie tylko nazwa spółki i przedmiot działalności.
Radny Napora zapytał, co gdybyśmy poczekali, bo spółka nadal jest w likwidacji, a Naczelny Sąd
Administracyjny na przykład przychyliłby się do wniosku likwidatora, że nie powinien płacić podatku. Czy
wtedy wrócimy do tematu.
Burmistrz odpowiedział, że wtedy wrócimy do tematu. W tej chwili chodzi o ograniczenie kosztów, a to
może potrwać długo, bo nie ma wyznaczonego terminu, kiedy będzie rozstrzygnięcie.
Radca dodał, że problem jest ten, że jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny podzieli stanowisko gminy, czyli
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, że podatek CIT nie należy się skarbowi Państwa, to
należy wziąć pod uwagę to, że sytuacja jest sprzed 2 lat, w między czasie zmieniły się przepisy odnośnie
VAT i CIT. Będzie trzeba wówczas wystąpić o interpretację, co przedłużyłoby postepowanie likwidacyjne.
Jeśli przepisy będą się tak szybko zmieniać, to sytuacja może nie mieć końca.
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Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia

likwidacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Otmuchowie.
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

PRZECIW
-

WSTRZYMAŁ SIĘ
-

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia likwidacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Otmuchowie.
Uchwała Nr XIII/127/2019 stanowi załącznik do protokołu.
2) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok;
Burmistrz zgłosił Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na
2019 r. oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i poinformował,
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 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
Zięba Łukasz

ZA
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 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok.
Uchwała Nr XIII/128/2019 stanowi załącznik do protokołu.
3) 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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

-

-

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
Uchwała Nr XIII/129/2019 stanowi załącznik do protokołu.
4) uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2020 rok;
Przewodniczący odczytał:
1) Uchwałę nr 566/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11
grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2020 r.
2) Uchwałę nr 565/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11
grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na
2020 r.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały z wniesioną autopoprawką 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 wniosku do budżetu złożonego przez RSP w Maciejowicach, odnośnie
naprawy dachu na budynku remizy, bo nie widać tego wydatku, a uzyskał zapewnienie, że będzie to
naprawione. Poprosił Burmistrza o przyspieszenie działań dotyczących budowy nitki wodociągu do posesji
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nr 2 przy moście. Zaczyna wysychać woda w studni i może być sytuacja, że gdy będzie suche lato, nie
będzie wody. Radny poprosił, by pochylić się nad tą sprawą.
Burmistrz odpowiedział, że w sprawie wydatków, o których mówił radny Zięba, w budżecie na tzw.
bezpieczeństwo są zabezpieczone środki o wysokości 350 tys. zł. to ogólna kwota na funkcjonowanie OSP
na terenie Gminy Otmuchów, nie będzie to wydatek majątkowy, tylko remont bieżący i będzie wykonany.
Jeśli chodzi o nitkę wodociągów, to gmina jest po rozmowie z rodziną, której to dotyczy i poniesie koszty
związane z robotami przyłączeniowymi, a rodzina ma partycypować w kosztach zakupu materiałów.
W przyszłym roku będzie to wykonane najszybciej, jak tylko to możliwe, bo będzie już nowy budżet.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Otmuchów na 2020 rok.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz

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

PRZECIW
-

WSTRZYMAŁ SIĘ
-

-

-

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
– Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/130/2019 stanowi załącznik do protokołu.
5) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów;
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 567/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Otmuchów.
Burmistrz wniósł autopoprawkę do uchwalenia 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
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
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

-

-

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się – Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XIII/131/2019 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8
Zapytania i wolne wnioski
Radny Zięba ponowił prośbę o naprawę mostku w Maciejowicach i zabezpieczenie okna w budynku
komunalnym w Maciejowicach.
Burmistrza odpowiedział, że jak tylko skończą się pilne sprawy związane z ogrzewaniem w mieszkaniach, to
prace będą wykonane.
Radny Napora przypomniał o zmianie ruchu w rynku i poprosił, by zwrócić się do Policji o egzekwowanie
respektowania znaków, a jeżeli gmina uznaje, że zostaje tak, jak było, to pozdejmować znaki.
Burmistrz odpowiedział, że kilkukrotnie występowano do Policji i rozmawiał z Komendantem Policji na
temat zmiany organizacji ruchu. Zmiany nastąpiły zgodnie z sugestiami Policji i Komisji Bezpieczeństwa
Starosty. Dodał, że jest ostatnią osobą, która chciałaby parkomatów, ale jeżeli dalej tak będzie, to sami
mieszkańcy do tego zmuszą. Jeżeli zapłaci, to szybko odjedzie z rynku.
Radny Zięba zasugerował powołanie czegoś w rodzaju straży miejskiej.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej opcji. To już było i generuje koszty. Gmina nie będzie wyręczała
Policji.
Radna Stąpor poprosiła w imieniu mieszkańców miejscowości przyłączonych do Otmuchowa o tablice
informacyjne przy wjazdach, wzorem miejscowości Wójcice.
Burmistrz odpowiedział, że pismo zostało skierowane do zarządcy dróg w listopadzie.
Radny Zięba przypomniał, że wnioskował odnośnie zmiany organizacji ruchu na drodze do osiedla
w Maciejowcach. Komisja negatywnie odpowiedziała.
Burmistrz odpowiedział, że Komisja nie wyraziła zgody, odpowiedzieli negatywnie i zostaje tak, jak jest.
Radny Napora powiedział o ul. Roosevelta, gdzie jest plac parkingowy, a samochody stoją wzdłuż kiosku
i tak blisko siebie, że widoczność jest ograniczona. Nie respektuje się znaków drogowych. Tam, gdzie łatwo
zdobyć pieniądze interwencja jest, tam, gdzie widzi się łamanie prawa, przechodzi się obojętnie. Gdyby
wysłać kilka pism do Policji, jak wyglądałaby ich statystyka rozwiązywania problemów.
Burmistrz zapowiedział, że na następne posiedzenie Komisji zaprosi komendantów Policji i przedstawione
im zostaną uwagi.
Ad 9.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 30 grudnia 2019 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska
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