WO.0002.6.2022.J.W.
Protokół Nr XXXVIII/2022
z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 22 czerwca 2022 r.
VIII kadencji 2018 - 2023
Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 22 czerwca 2022 r.
w Kinie Podzamcze w Otmuchowie ul. Rynek 7, rozpoczęły się o godz. 1000, zakończyły ok. godz. Ok. 1210.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „Otwieram obrady XXXVIII sesji
Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2022 r. VIII kadencji 2018 – 2023”.
Ad 2.
Przy ustawowym składzie Rady - 15 radnych, w obradach udział brało 15 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ad 3.
Sekretarzem obrad została radna: Bożena Stąpor.
Głosowanie: 15 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Otmuchów za 2021 rok:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy:
1) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
2) odczytanie Uchwały Nr 91/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów
za 2021 r.
3) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy;
4) odczytanie Uchwały Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 11 maja
2022 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2021 rok;
5) odczytanie Uchwały Nr 152/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego Gminy Otmuchów za 2021 rok;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów
z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
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2) zmiany w Uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok;
3) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok;
4) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Uwag, wniosków, zapytań do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad 5.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 6.
Burmistrz poinformował o trwających przygotowaniach do Lata Kwiatów. Poinformował, o zbliżających się
otwarciach dwóch obiektów: Centrum Przesiadkowego oraz ośrodka Sandacz nad jeziorem. Obie inwestycje
zostały zakończone zgodnie z harmonogramami i rozliczone finansowo. Sandacz będzie naszą piękną
wizytówką, 200 tys. dofinansowania otrzymaliśmy z Powiatu Nyskiego, reszta to środki gminne.
Kontynuacja budowy domu komunalnego w Maciejowicach. Burmistrz poinformował, że nastąpi wymiana
całego oświetlenia w gminie na ledy, co przyniesie oszczędności. Odbyło się spotkanie z Remondisem

– przedstawiono wizję dalszej współpracy. Podwyżki nie zaproponują, choć pewne korekty mogą
być. W innych gminach już wprowadzono podwyżki za śmieci do 40 zł od osoby, my dalej mamy
30 zł. Tauron – będzie stworzony tzw. maping – czyli podświetlenie obiektów na terenie miasta.
Odbyło się również spotkanie z rodzinami z byłych PGR, rozdano laptopy dla dzieci rodzin. Odbyło
się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczące zakończenia roku szkolnego
i wznowienia prac od nowego roku szkolnego 1 września oraz prac remontowych w placówkach
oświatowych w czasie wakacji. Odnośnie tzw. bezpiecznych przejść – prace przesunięto
z Tauronem na lipiec. Odbyło się spotkanie z Akwą dotyczące jakości ścieków. Korekty będą,
chcemy to zmodernizować. ZPC przedstawiło swoją propozycję transportu ścieków. Spotkanie
z Alsecco – powstanie duży zakład przerobu szkła i do końca przyszłego roku zatrudnienie znajdzie
ok. 250 osób. Odbyło się tez spotkanie z konserwatorem zabytków. Trwa kontrola NIK- potrwa
do 27 czerwca.
Ad 7.

1) Debata:
Radny Napora zwrócił uwagę na drobne błędy w Raporcie, literówki. Dodał, że to już czwarty raport.
Obecny ma 91 stron. Porównując do wcześniejszych, są to sprawozdania z wykonania, przykład Zamek –
podano zbyt wiele rzeczy np. imprezy, ile wydano obiadów. Ustawa o samorządzie gminnym Art. 28aa.
mówi, co powinno zajeść się w raporcie. Obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego. W tym raporcie nie jest napisane np. co wynikło z podjętych uchwał. Podane są suche fakty,

ważne wydarzenia, informacja o stanie mienia, opis komórek-wydziałów UMiG, przedsięwzięcia.
Przy inwestycjach nie powinny się znaleźć zapisy z projektu, ponieważ inwestycję zakończono.
ZOS – w ubiegłym roku sugerowałem, by podać, „ile kosztuje” jeden uczeń i ile dofinansowuje
gmina. OPS – opis z ubiegłego roku, zmienił się tylko rok. Trudno wywnioskować, czy jesteśmy
biedniejsi, bardziej chorzy, czy więcej osób potrzebuje wsparcia, pomocy. Gospodarstwo
Komunalne – wymieniono wszystkie prace zlecone przez gminę, ale czy mieszkaniec będzie coś
z tego wiedział? Brak planowanych remontów. Dane GUS dobrze, że zostały dodane. Dochody
gminy wzrosły, kosztem pożyczek, a ile jest długu na jednego mieszkańca, przy tej inflacji? Rolą
naszą – Rady i Burmistrza jest znalezienie wyjścia z tej sytuacji. Myślę, że dobrze byłoby, byśmy
wspólnie z zarządem przygotowali taki raport, by go tak wypracować, żeby był czytelny dla
mieszkańców, bo my radni jesteśmy na bieżąco, a mieszkaniec powinien czytając taki raport, mieć
pełny obraz.
2

2) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
i Gminy Otmuchów za 2021 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
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz
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PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów za 2021 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/368/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy:
1) Burmistrz przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
2) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 91/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2021 r.
3) Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej do sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją
o stanie mienia gminy:
- Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za
2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy;
- Komisja Bezpieczeństwa Mieszkańców i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Otmuchów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
4) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
11 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów za 2021 rok;
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5) Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 152/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
6) Dyskusja:
Radny Łucki powiedział, że jest spokojny o absolutorium dla Burmistrza. Gmina się rozwija, trwają
inwestycje, a część już została oddana do użytku. Wiele pracy włożono w remonty: świetlicy
w Maciejowicach, Żłobka, Centrum Przesiadkowego, Sandacza, obiekty są termomodernizowanie
i doposażanie choć rosną ceny i jest inflacja. W gminie jest 12 jednostek Straży Pożarnych, remizy to drugi
dom strażaków – są remontowane, jednostki są doposażanie - w ubiegłym roku OSP Maciejowice. W gminie
powstają nowe chodniki. Dziękuję w imieniu radnych.
Radny Górski dodał, że przyłącza się do przedmówcy.
Radny Zięba dodał, że analizując wydatki to 750 tys. zł – remont świetlicy w Maciejowicach, oświetlenie,
wiaty, dach na remizie. Radny poprosił, by zmobilizować pracowników, którzy modernizowali świetlicę,
bo konieczne są jednak drobne poprawki.
Radny Warchał powiedział, że zapewne Burmistrz chciałby jeszcze więcej zdziałać, jednak mimo wszystko
zrobiono dużo.
Radny Napora zakomunikował, że jest za tym, by jednogłośnie udzielić Burmistrzowi absolutorium. Dodał,
że widać determinację Burmistrza, by wykonać założenia budżetu.
Radna Ludwa powiedziała, że gmina ma dobrego gospodarza, który umie zadbać od najmłodszego
mieszkańca gminy do seniora. Podziękowała Burmistrzowi i pracownikom, a także radnemu Naporze,
że wspaniale zajął się szczegółową analizą raportu.
Radna Stapor również podziękowała Burmistrzowi i radnym za zgodę i wspólną pracę oraz trafne decyzje.
7) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Otmuchów za 2021 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
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz
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PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy
Otmuchów za 2021 rok. Uchwała Nr XXXVIII/369/2022 stanowi załącznik do protokołu.
8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Otmuchów z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2021 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;
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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
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PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów z tytułu wykonania budżetu
Gminy Otmuchów za 2021 rok. Uchwała Nr XXXVIII/370/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów pogratulował Przewodniczący Rady Miejskiej.
Burmistrz podziękował wszystkim radnym za poparcie i pracę na rzecz rozwoju gminy.
Ad 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) 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
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz
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PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość. Uchwała Nr XXXVIII/371/2022 stanowi załącznik do protokołu.

5

2) zmiany w Uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia 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
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz
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x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXII/321/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/372/2022 stanowi załącznik do protokołu.
3) 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
Kowalik Celina
Ludwa Anna
Łucki Sylwester
Napora Tadeusz
Pacławski Aleksander
Stąpor Bożena
Warchał Michał
Wąsowicz Waldemar
Worek Dawid
Zaczyk Stanisław
Zięba Łukasz
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x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/373/2022 stanowi załącznik do protokołu.
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4) 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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

W wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XXXVIII/374/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Radna Stapor zapytała, kto zajmuje się Placem Partnerstwa, ponieważ dostała sygnał od mieszkańca,
że zwierzęta, które tam są, są zaniedbane.
Radna Ludwa powiedziała, że z opiniami mieszkańców bywa różnie.
Radny Napora dodał, że piasek na Placu Partnerstwa porośnięty jest trawą i urządzenia wymagają remontu
lub likwidacji.
Burmistrz odpowiedział, że jest zaskoczony, ponieważ zwierzęta są zadbane, czyszczone, porządnie
karmione, przyjeżdża osoba, która sprawdza kopyta i jeśli jest cos do zrobienia, to się to robi. Na placu
zabaw robione są co roku przeglądy, chyba, że nastąpiła dewastacja. Piasek będzie oczyszczony z trawy
i nastąpi to niezwłocznie. Sprawą zajmie się Kierownik Gospodarstwa Komunalnego.
Radny Napora zapytał, czy trzcina porastająca stawek będzie jesienią korygowana, by całkowicie nie porosła
stawu.
Burmistrz odpowiedział, że kilka razy w roku jest korygowana, a w tej chwili trwa okres lęgowy, więc tego
zrobić nie można.
Radny Wąsowicz dodał, że trzcina będzie porastać i trzeba by system korzeniowy wyrwać, by nie zarastała
stawu.
Burmistrz dodał, że trzcina ma swój urok i nie chciałby tego robić.
Radna Stapor poinformowała, że wykupione działki budowlane są bardzo zarośnięte. Ludzie czekają na
lepsza koniunkturę i nic nie robią. Zapytała, czy można w jakiś sposób właścicieli zobowiązać ich do
koszenia.
Burmistrz odpowiedział, że jest regulamin, który mówi jednoznacznie kto ma jakie obowiązki.
Radny Zięba zapytał o potok Janowicki i czy Wody Polskie mogą to uprzątnąć, zasugerował, że może trzeba
interweniować. Zapytał również, czy można zabezpieczyć skarpę przy bloku 58 w Maciejowicach.
Burmistrz odpowiedział, że trzeba złożyć wniosek odnośnie cieków wodnych i zostanie przekazany przy
okazji otwarcia Sandacza. Dodał, że wszystkie cieki wodne należą do Wód Polskich. W Śliwicach ciek
wodny też jest niewykoszony. Skarpa w Maciejowicach będzie zabezpieczona.
Radna Stapor odpowiedziała, że w Otmuchowie w Wodach Polskich o tym wiemy i widzimy, ale to zależy
od Nysy.
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Ad 9.
Przewodniczący poinformował, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka sesję wypowiadając
formułę o treści:
„Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 22 czerwca 2022 r.”
Sekretarz obrad: Bożena Stąpor
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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