WO.0002.4.2022.J.W.
Protokół Nr XXXVI/2022
z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 25 maja 2022 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 25 maja 2022 r. w Kinie
Podzamcze w Otmuchowie ul. Rynek 7, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły ok. godz. 1108. Obrady
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXXVI sesji
Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2022 r. VIII kadencji 2018 – 2023.
Ad 2.
Przy ustawowym składzie Rady - 15 radnych, w obradach udział brało 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecny radny Dawid Golonka. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu.
Ad 3.
Sekretarzem obrad została radna Bożena Stąpor
Głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 4.
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. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
8. Raport o stanie OSP za 2021 r.
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2021 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyznania dotacji Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń,
demontaż rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję rzeźb, impregnację drewna rzeźb, uzupełnienie ubytków,
montaż rzeźb;
2) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach (kościoła
filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na renowację wypraw tynkarskich, detalu
architektonicznego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i powłok malarskich elewacji wieży;
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otmuchowa w rejonie ulic Warszawskiej i Kolejowej;
5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów, w tym
zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy;
6) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok;
7) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa w rejonie ulic
Warszawskiej i Kolejowej. Projekt zostanie skierowany pod obrad, po uzyskaniu opinii Instytucji
Zarządzającej, w zakresie możliwości dokonania zmiany przeznaczenia terenów inwestycyjnych.
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Burmistrz zgłosił również Autopoprawkę do projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2022 rok oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Wniosek przegłosowano: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
Porządek obrad 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. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
8. Raport o stanie OSP za 2021 r.
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2021 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyznania dotacji Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na oczyszczenie z kurzu

i zanieczyszczeń, demontaż rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję rzeźb, impregnację drewna
rzeźb, uzupełnienie ubytków, montaż rzeźb;
2) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach (kościoła
filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na renowację wypraw tynkarskich, detalu
architektonicznego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i powłok malarskich elewacji wieży;
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
4) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów, w tym
zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy;
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok;
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Ad 5.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 6.
Burmistrz poinformował, że uroczystości z okazji 1 maja, 2 maja – święta flagi państwowej oraz
święta Konstytucji 3 maja odbyły się w dniu 28 kwietnia w rynku otmuchowskim. W uroczystościach oprócz
radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta i gminy, brały udział również
dzieci i młodzież z placówek oświatowych naszej gminy, w tym dzieci z Ukrainy. Burmistrz poinformował
między innymi o spotkaniach organizacyjnych w związku ze zbliżającym się Latem Kwiatów oraz
o wzroście kosztów z tym związanych. Poinformował o spotkaniach rad budów w sprawach
harmonogramów, spotkaniach z wykonawcami trwających inwestycji oraz o spotkaniach z wykonawcami
remontów dróg i poinformował, że 26 maja rozpoczną się już prace przy remontach nawierzchni. Przed
Latem Kwiatów, między 28 a 30 czerwca br. odbędzie się otwarcie Sandacza, szczegóły zostaną uzgodnione.
Odbyło się również spotkanie z Komisarzem Policji, na którym uzgodniono dyżury policyjne w czasie
weekendów. Koszt 10 tys. zł. Odbyło się też spotkanie w ramach Inicjatywy Marszałkowskiej w Kępnicy.
Cykl 3 letni – w sprawie funduszu sołeckiego i odnowy wsi. Burmistrz zakomunikował, że tu Gmina
Otmuchów jest liderem. Kolejne ze spotkań, to spotkanie z firmą ALSECCO i na przełomie tego roku będzie
otarcie inwestycji. Zatrudnionych będzie ok. 250 osób. Rozglądamy się też za innymi terenami dla tej firmy.
Burmistrz zakomunikował, że wyłoniono wykonawcę na budynek w Maciejowicach. Terminy zapisano
w umowie. Prace powinny iść sprawnie. W dniu 31 maja powinna być oddana inwestycja pn. Centrum
Przesiadkowe przy ul. Mickiewicza. Uroczyste otwarcie na początku czerwca. Teren pod kolejny PSZOK
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, jest przygotowany – koszt
4 mln 750 tys. zł. Burmistrz poinformował, że w czerwcu odbędzie się czwarty nabór na Polski Ład.
Złożone będą wnioski na lata 2022 – 2023, boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Otmuchowie,
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Stadion miejski, skatepark. Odbyło się również spotkanie z Ministrem Sportu panem Kamilem
Bortniczukiem, w sprawie orlików. Nasz obiekt przy ul. Jagiełły jest jednym z najstarszych. Przygotujemy
wniosek na remont i modernizację orlika. Burmistrz poinformował, że trwa reorganizacja w placówkach
oświatowych na terenie gminy.
Ad 7.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do sprawozdania.. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

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

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła sprawozdanie
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
Ad 8.
Raport o stanie OSP za 2021 r.
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do raportu.. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła Raport
o stanie OSP za 2021 r.
Ad 9.
Burmistrz przedstawił Raport o stanie Gminy Otmuchów za 2021 r. zgodnie z art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym. W informacjach ogólnych przedstawił podział administracyjny gminy,
powierzchnię i ludność z podziałem na miasto i sołectwa z przysiółkami. Stwierdził, że w gminie rodzi się
mniej dzieci, niż odnotowujemy zgonów, co budzi niepokój. Przedstawił programy i strategie, w tym m. in.
program opieki nad zabytkami i program ochrony środowiska. Podkreślił, że gmina dysponuje majątkiem,
który rośnie o to daje satysfakcję i gwarancję na rozwój. Wyszczególnienie majątku trwałego: grunty,
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu,
inne środki trwałe, inwestycje rozpoczęte. Ogółem wg stanu na 31.12.2021 r. to 12 178 941,23 zł. Przyrost
w porównaniu do roku ubiegłego o 8 528 848,23 zł. Struktura największych wydatków gminy w 2021 r. to:
oświata i wychowanie, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, administracja publiczna,
pomoc społeczna, wod-kan, transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa, rolnictwo i łowiectwo,
obsługa długu, edukacja i opieka wychowawcza, bezpieczeństwo i ochrona p-poż, gospodarka
mieszkaniowa, ochrona zdrowia. Programy strategiczne, które obowiązywały w 2021 r. to: Lokalny program
rewitalizacji, Program gospodarki niskoemisyjnej, Studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego, Gminny program opieki nad zabytkami, Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy, program ochrony środowiska. Cele i zakresy opisane są w obszernym dokumencie, który
został radnym dostarczony. Ważniejsze wydarzenia w roku ubiegłym to m..in.: przebudowa ulic
Krakowskiej i Kolejowej, uruchomienie połączenia kolejowego do Olsztyna (Polanicy), elektronizacja
biblioteki M-GDK, uruchomienie ogólnopolskiego programu szczepień przeciw COVID, budowa PSZOK
w Otmuchowie, uruchomienie żłobka przy ul. Łokietka, udział w Marszałkowskiej Inicjatywie Społecznej,
rewitalizacja parków miejskich, konkurs palm wielkanocnych, umowa z firmą na obsługę awarii
wodociągowych, podpisanie umowy o współpracy z Gryficami, oświetlenie parku, umowa na dodatkowe
służby policji, organizacja 48 Lata Kwiatów po rocznej przerwie, modernizacja drogi Bednary-Malerzowice
Małe, przystąpienie do projektu LIFE, termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznie,
budowa żłobka w Grądach, remont Wieży Wróbla, , dożynki gminne, remont świetlicy w Maciejowicach,
program Granty PRG dla uczniów, obchody święta nieodległości, dofinansowanie do trzech bezpiecznych
przejść dla pieszych, Jarmark Bożonarodzeniowy.
Ad 10.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) przyznania dotacji Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na oczyszczenie z kurzu
i zanieczyszczeń, demontaż rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję rzeźb, impregnację drewna rzeźb,
uzupełnienie ubytków, montaż rzeźb;
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar

ZA
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

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

x
x
x

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie przyznania dotacji Parafii Narodzenia N.M.P. w Kałkowie na oczyszczenie z kurzu
i zanieczyszczeń, demontaż rzeźb, dezynfekcję i dezynsekcję rzeźb, impregnację drewna rzeźb, uzupełnienie
ubytków, montaż rzeźb. Uchwała Nr XXXVI/358/2022 stanowi załącznik do protokołu.
2) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach
(kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na renowację wypraw
tynkarskich, detalu architektonicznego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i powłok
malarskich elewacji wieży;
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

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

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach (kościoła
filialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Jasienicy Górnej) na renowację wypraw tynkarskich, detalu
architektonicznego, wykonanie nowych obróbek blacharskich i powłok malarskich elewacji wieży.
Uchwała Nr XXXVI/359/2022 stanowi załącznik do protokołu.
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew
Kowalik Celina
Ludwa Anna

ZA
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
x
x
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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

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 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 XXXVI/360/2022 stanowi załącznik do protokołu.
4) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów,
w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem
pracy;
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
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

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

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

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otmuchów,
w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
Uchwała Nr XXXVI/361//2022 stanowi załącznik do protokołu.
5) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok;
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
Głosowanie:
Radny/a
Burski Piotr
Czerwik Paweł
Golonka Dawid
Górski Zbigniew

ZA
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

x
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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

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok.
Uchwała Nr XXXVI//362/2022 stanowi załącznik do protokołu.
6) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Komisje: Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Oświaty Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej; Rolnictwa i Problemów Wsi;
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - przedstawiły pozytywne
opinie do powyższego projektu uchwały. Uwag, wniosków, zapytań – nie zgłoszono.
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
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PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ
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W wyniku głosowania stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XXXVI/363/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11.
Radna Stapor zakomunikowała o złożeniu na piśmie wniosku dot. pielęgnacji drzew.
Salę posiedzeń opuścił radny Piotr Burski
W obradach bierze udział 13 radnych
Radny Warchał zgłosił wiszące drzewa w Ligocie Wielkiej.
Burmistrz odpowiedział, że nie możemy nic robić na nie swoim majątku.
Radny Napora zgłosił rozrośniętą lipę i róże zasłaniające przejście przy stadionie oraz wiszące zarośla przy
wyjeździe z dworca, w kierunku ul. Warszawskiej, które nie pozwalają na ruch dwukierunkowy. Zadał
pytanie, czy na dworcu PKP będą rozkłady jazdy, bo brak jest tam informacji.
Burmistrz odpowiedział, że skieruje zapytanie do odpowiedniej instytucji. Jeśli chodzi o nasz teren, to prace
będą wykonane.
Radna Stapor zapytała, czy na solarium będą koszone trawy, czy jest tam posiana łąka kwietna.
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Burmistrz odpowiedział, że pierwszy pokost musi być wyższy. Zakomunikował również, że w przyszłym
roku odbędzie się 50 Lato Kwiatów. Z tej okazji będzie 50 tysięcy tulipanów do kupienia i każdy nabywca
będzie mógł kupić i nazwać je jak zechce.
Radny Wąsowicz zgłosił, że przy ul. Krakowskiej konary drzew są tak rozłożyste, że trudno przejść bez
pochylania się.
Radny Warchał poinformował, że wiele zabytków w gminie jest w prywatnych rękach, np. w Lasowicach,
ale nie wolno nic remontować bez wiedzy konserwatora zabytków. Zapytał, czy właściciele mogą się starać
o dofinansowanie, skoro ich domy wpisane są do rejestru zabytków.
Burmistrz odpowiedział, że brak jest pieniędzy na konserwację zabytków. Rolnicy wiedzą, gdzie należy
składać wnioski. Na razie zwracają się tylko instytucje np. kościoły, czego przykładem były dzisiejsze dwie
podjęte uchwały.
Radny Zięba zakomunikował, że na drodze do Maciejowic nic się nie zadziało, choć otrzymał w tej sprawie
odpowiedź. Radny zapytał, czy gmina nie utraci dofinansowania dla Janowej, skoro przetarg unieważniono.
Burmistrz odpowiedział, że jest pismo od firmy, która prowadzi rozbiórki, bo nie ma na razie zgody na
wywóz, poślizg jest, ale tu jesteśmy bezsilni. Jeśli chodzi o świetlicę w Janowej to, znaleźliśmy wykonawcę
w Czechach, bo u nas nikt się nie zgłosił.
Radny Worek zapytał, co z mostem kolejowym.
Burmistrz odpowiedział, że trzeba sobie zadać pytanie, czy most kolejowy, czy kanalizacja. Poza tym, brak
wykonawcy. Jest co prawda jedna osoba, która chce to robić, ale będzie to trwało nie 3 miesiące, a 3 lata
i trzeba się nad tym zastanowić.
Radny Czerwik zapytał, czy na jeziorze będzie budowany slip jezdny dla wodowania łodzi.
Burmistrz odpowiedział przecząco i dodał, że Wody Polskie zostawiają sobie wszystko, wydzierżawili tylko
mały budynek dla Policji i nic więcej. Policja mówi, że tego nie przyjmie, bez miejsca np. dla samochodów
i kojców dla psów.
Ad 12.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 25 maja 2022 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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