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Protokół z II wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 30 grudnia 2014 r. 

 
Nr 2/VII/2014 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 2/VII/2014 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 2/VII/2014 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 

W dniu 30 grudnia 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji RM – Komisji 
Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisji Oświaty Kultury                 
i Kultury Fizycznej oraz Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa                       
i Problemów Wsi. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Zaczyk. 
 
Z Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej – obecnych na 
posiedzeniu było 6 członków. 
 
Z Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej – 
obecnych na posiedzeniu było 7 członków. 
 
Z Komisji Rolnictwa   i Problemów Wsi – obecnych na posiedzeniu było 6 członków.  
 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli Burmistrz Pan Jan Woźniak, Skarbnik Pan Sebastian 
Salecki. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
2) zmiany budżetu gminy Otmuchów na 2014 r.; 
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów; 
4) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 r. 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość; 
6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 

dożywiania dzieci w gminnych szkołach; 
7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 

Ad 1.  
1) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 
 

Radny Napora: czytając prognozę, to gmina jest zadłużona na ponad 11 milionów zł. 
Burmistrz: to dług, który w części zostanie umorzony, w części będzie refundowany. Kwota długu 
na dzień dzisiejszy jest zadłużeniem gminy w tej wysokości, natomiast zaciągnęliśmy pożyczkę      
w Banku Gospodarstwa Krajowego na tzw. wyprzedzające finansowanie. Ta część która wchodzi    
w skład długu zostanie rozliczona na zasadzie refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, z udziałem środków europejskich. Te środki po zakończeniu zadania zostaną 
przekazane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na spłatę zobowiązań wynikających          
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z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK. Zobowiązanie to podlega zgodnie 
z Ustawą o finansach publicznych wyłączeniu z długu, ale wchodzi w skład długu, co jest zapisane 
w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i gospodarki wodnej w Opolu, która została zaciągnięta na pokrycie własnego wkładu 
do realizacji zadań kanalizacji Gminy Otmuchów, podlega w części procentowej umorzeniu, które 
można uzyskać po osiągnięciu efektu ekologicznego. To dyrektywy unijne. 
Skarbnik: ten dług będzie spadał w ciągu roku. 
Radny Warchał: czym to jest spowodowane? 
Burmistrz: wszystkie inwestycje unijne będą tak przebiegały. PROW i RPO – 940 mln euro, zostało 
zatwierdzone i województwo będzie prowadziło i realizowało już od lutego 2015 roku.         
Wnioski w ramach Partnerstwa Nyskiego są priorytetem.  Będziemy to pilotować. Każda gmina ma 
swojego przedstawiciela. Opracowywane są dokumenty i według tego będą przygotowywane 
wnioski na dane priorytety, na określone zadania, np. na rewitalizację miasta. Będą podpisywane 
umowy i BGK będzie to rozliczał.  
 
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały               
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 

2) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów. 
 
Radny Wąsowicz: kwota ponad 2 mln zł po podsumowaniu roku budżetowego..., które wydatki 
będą przeniesione na kolejny rok? 
Skarbnik: w dochodach i wydatkach na koniec roku następuje korekta. Tam, gdzie wykonaliśmy 
zadania w całości wszystko jest rozliczone, a tam, gdzie nie, przenieśliśmy na kolejny rok 
budżetowy. To musi być zbilansowane.  
Radny Wąsowicz: czyli te oszczędności zostały przeniesione na inne paragrafy, czy tak? 
Burmistrz: tak, na przykład na oświetlenie.  
Radny Napora: dochody: na ostatniej sesji mówiliśmy o stawkach podatkowych. Co spowodowało 
zmniejszenie o ponad 1 milion? 14 listopada była korekta. Nie płacono? 
Skarbnik: podatek od nieruchomości, górna stawka tego podatku była mniejsza. Musimy brać pod 
uwagę, że instytucje i zakłady, które miały być np. po byłej cukrowni – a ich nie ma, może dopiero 
zaczną budowę... one nie płacą. Górne stawki zostały podane i tego musimy się trzymać.  
Burmistrz: górne stawki podatku zostały podane przez ministerstwo i to zostało przyjęte uchwałą 
Rady Miejskiej, natomiast ten podatek o ponad milion złotych, to między innymi zaległości z lat 
ubiegłych np. Maciejowice cegielnia, transport, firma po byłej mleczarni, to osoby fizyczne i osoby 
prawne, które nie są do zwindykowania, bo nie maja majątku. Dzisiaj umarzając podatki firmy 
która nie płaci, a musimy się z tym liczyć, że są takie firmy, które szyldowo istnieją, ale de facto ich 
nie ma. EKOWIMAR... nie wiem, co się tam dzieje... podatek od nieruchomości przestali płacić. 
Wójcice... opłaty eksploatacyjne płacą Gminie Nysa, chociaż na naszym terenie umiejscowione jest 
przedsiębiorstwo. Tych pieniędzy nie ściągniemy, trzeba się z tym liczyć. Stąd ta korekta. 
Liczyliśmy, że będą większe wpływy podatku.  
Radny Warchał: a Kamieniołom Lubiatów? 
Burmistrz: ta firma nie zalega, Natomiast na umorzenie długów Cegielni Maciejowice, Rada 
Miejska nie wyraziła zgody.   
 
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Otmuchów. 
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3) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Otmuchów. 

 
    W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały              
w sprawie  Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów. 
 
 
   4) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy Otmuchów na 2015 r. 
 
Burmistrz: w ciągu roku korekt będzie wiele, ponieważ będziemy sięgali po dofinansowanie            
z różnych źródeł. Ścisłe pozycje zostały zapisane w poszczególnych działach. Zadana zlecone           
i powierzone, zadania zaplanowane w 100%. 
Radny Wąsowicz: dział 801 oświata i wychowanie – wydatki, rozdział 80195, pozostała 
działalność... kwota 2 215 000,00 zł to kwota przeznaczona na halę w Jarnołtowie? 
Burmistrz: tak. 
Radny Wąsowicz: regulaminy odnośnie problemów alkoholowych i narkomanii. Czy możemy 
przeznaczyć więcej środków na ten cel? Teraz to zbyt mała kwota.  
Burmistrz: kwota 275 500,00 zł to kwota, która została wyliczona z opłat za alkohol. Tu niczego nie 
możemy zrobić. Ogłaszane są konkursy na które można złożyć zapis. W dziale 801 Oświata              
i Wychowanie, świetlice, sport, kultura fizyczna, transport, dowóz dzieci do szkół – w 100% te 
środki muszą być zabezpieczone. Poza tym, środki dla nauczycieli, trenerów, w ramach działań 
poza lekcyjnych. Płacimy za utrzymanie obiektów, tam gdzie jest możliwość zakupu sprzętu, 
pucharów, oświetlenia,  kwota jest wydatkowana. Proszę też zasygnalizować działaczom 
sportowym, że nie możecie być Państwo i radnymi i członkami zarządu klubów i stowarzyszeń. 
Zapis w ustawie antykorupcyjnej o tym mówi.  
Radny Zaczyk: osiem lat temu musiałem zrezygnować, ponieważ jako gminne zrzeszenie 
zwracałem się po fundusze.  
Burmistrz:  konsekwencje łatwo przewidzieć. Łącznie z wygaśnięciem mandatu radnego. Rejestr 
korzyści.  
Radna Stapor: dział 801 – przedszkole na ulicy Łokietka. Wymiana pieca i plac zabaw. Czy nie 
można tego zrobić dla obu przedszkoli? Dział 600 – część opisowa do planu wydatków 2015 roku. 
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów..., czy można zainwestować w zakup 
sprzętu na udrażnianie kanalizacji burzowej? Czy musimy korzystać z urządzeń z innych firm? 
Burmistrz: te 30 000,00 zł to mosty, przepusty, kanalizacja burzowa, remonty cząstkowe. O zakup 
sprzętu, to spółka sama musi się postarać. Korzystamy ze sprzętu firm zewnętrznych, ponieważ 
okres amortyzacji nowego sprzętu byłby długi. Nie wiem, czy to miałoby sens. Na pewno trzeba 
zaopatrzyć się w samochód i koparkę, bo to byłoby przydatne i do innych celów. 
Radny Napora: rok 2014 – a 2015, to różnica 10 milionów złotych. Spodziewamy się większych 
wpływów, a mniejszych wydatków. Drogi publiczne, gminne... ulica Jagiełły... . W 2013 roku 
pisaliśmy o drogach. Chodzi mi o zmniejszenie prędkości, o możliwość zamontowania progów 
zwalniających. Nakładu również wymaga centrum ulicy Jagiełły.  
Burmistrz: na pewno będziemy to korygować, jeśli będzie taka możliwość. W 2015 roku 
pozyskamy  środki na roboty publiczne. Jesteśmy pionierami jeśli chodzi o pozyskiwanie środków 
na roboty publiczne. Obniżamy w ten sposób wydatki budżetowe. W 2014 roku złożyliśmy wniosek 
do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój,              
na zadanie pod nazwą „Remont ciągu dróg gminnych – ulice Powstańców Śląskich - Ogrodowa,    
wraz z wyznaczeniem mini ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa – Krakowska – Warszawska”.  
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gmina Otmuchów środki te otrzyma w III kwartale 2015 
roku. Koszt realizacji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 484 tysięcy złotych, z czego gmina 



 4 

oczekuje dofinansowania w 50 procentach. Gmina Otmuchów na podstawie decyzji Ministra 
Infrastruktury znalazła się na liście rezerwowej. Można uzyskać sporą sumę pieniędzy.                  
To nie dotyczy samego Otmuchowa, ale i całej gminy. To budowanie chodników i ścieżek 
rowerowych   w gminie, wspólnie z Zarządem Powiatu. Starosta Nyski, po rozmowach z nami 
przełożył część środków na remonty dróg powiatowych naszej gminy, na modernizację dróg              
i chodników.  
Radny Wąsowicz: wydatki majątkowe. Inwestycja w Sarnowicach. Kiedy finalizacja?  
Burmistrz: 500 000,00 złotych, to kwota zabezpieczająca materiały. Podobnie jak                             
w Maciejowicach, stworzymy własną brygadę, żeby zaoszczędzić na wydatkach.. Regionalny 
Program Operacyjny za zrobić zapis o pomocy ludziom starszym. Będzie można starać się               
o dodatkowe środki pieniężne.  
Radny Wąsowicz: planowane wydatki majątkowe, punkt 6- kwota   120 000,000 zł. 
Burmistrz: to działki, które wymieniamy, albo przejmujemy w ramach wieczystego użytkowania.             
Radna Ludwa: mieszkam w Wójcicach, dlaczego nie jest tworzony fundusz sołecki?  
Burmistrz: fundusz sołecki został zlikwidowany. Rada miejska do końca marca każdego roku 
podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu, bądź nie wyodrębnieniu z budżetu środków na fundusz 
sołecki. Każde sołectwo musi podjąć wcześniej uchwałę o realizacji zadań na bieżący rok, zgodnie 
z ustawą. Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy z przeznaczeniem na dana wieś i musza być 
rozliczone, a był z tym problem. I z wydawaniem, z rozliczaniem i z terminami. Fundusz sołecki,    
to w skali naszej gminy 300 000, 00 zł – 60 000,00 do 80 000,00 zł zwroty od państwa. Nie były to 
kwoty wydatkowane w dobry sposób. Może 20 procent, a reszta...? Teraz każde sołectwo, które 
chce coś u siebie zrobić, może dostać środki po uprzednim złożeniu planu. Place zabaw, kanalizacje 
rowy itd. Fundusz sołecki musi być przeznaczony dla całej gminy. Musi być też udział własny 
mieszkańców na przykład w robociźnie.  
Radna Brząkała: dział 600 w części opisowej do planu wydatków 2015 roku, transport rolny. 
Burmistrz: drogi wskazane przez sołtysów, utwardzanie, udrażnianie kanalizacji – Jasienica Górna, 
Ratnowice, Wierzbno, Lubiatów... za złe wykonanie dróg – obciążanie firmy.  
 
 
    W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały              
w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 r. 
 
 

5) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały              

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość.  
 
 

6) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach. 

 
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały                  

w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia              
w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach. 
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7) Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

 
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały               

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w   
ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 
Protokołowała J. Wiktorowska 

 
Podpisy: 

1) Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu  i Finansów oraz Działalności Gospodarczej:  
                                                                                                                 Sylwester Łucki 
 

2) Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Zdrowotnej:                       Brząkała Dorota 
 

3) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi:               Pacławski Aleksander 
 
 
      4)  Przewodniczący Rady Miejskiej:                                                   Stanisław Zaczyk 
 
 
 


