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Protokół z IV wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 25 marca 2015 r. 

 
Nr 4/VII/2014 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 4/VII/2014 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 4/VII/2014 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie sprawozdań: 
    1) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok. 

    2) z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów  
        z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy       
        z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
      i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), za 2014 r. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

 1) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów    
     niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania   
     rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów; 
 2) pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa; 
 3) nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w roku budżetowym 2016; 
 4) przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami; 
 5) wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której  przedmiotem  jest ta sama   
     nieruchomość; 
 6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  lokalu użytkowego; 
 7) uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r. 
     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  najmu i odstąpienie od trybu przetargowego; 
 8) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca  
      2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki 
      kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  
      realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
      tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego, obowiązkowego 
      wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych; 
9) przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu 

Gminy Otmuchów; 
10) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
11) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
 
Ad 1.  
1) Przewodniczący poinformował, ze radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok i spytał, czy są uwagi do 
przedstawionego sprawozdania. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w sprawozdanie rozpatrzone zostało przez Komisje Rady, które 
nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania 
w sprawie zaopiniowania sprawozdania. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej         
w Otmuchowie za 2014 rok. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska 
 i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie         
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie za 2014 rok. 
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2) Przewodniczący poinformował, ze radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy  z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 
1536  z późn. zm.), za 2014 r. i spytał, czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania.            
Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w sprawozdanie rozpatrzone zostało przez Komisje Rady, które 
nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania 
w sprawie zaopiniowania sprawozdania. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),                       
za 2014 r. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska 
 i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536      
z późn. zm.), za 2014 r. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie        
z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy  z  dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
234 poz. 1536 z późn. zm.), za 2014 r. 
 
Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad i poinformował o otwarciu kolejnego punktu 
posiedzenia . 
 
Ad 2. 
1) Omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Otmuchów. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Wąsowicz: czyli należy się zastanowić, gdzie jedno dziecko jest zapisane do przedszkola,          
w sytuacji gdy rodzic chce posłać drugie dziecko do przedszkola... 
Burmistrz: to kryteria, określające przyjęcie dziecka do przedszkola, które muszą być 
zachowane. Nie ma zagrożenia nie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczej. Mamy jeszcze 
miejsca. Trzeba uruchomić jeszcze jedno, czy dwa oddziały żłobkowe. W tej chwili 100% dzieci 
jest przyjętych do przedszkoli. Za styczeń przyszło nam zapłacić ponad 20 tys. zł za dzieci 
uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, podczas gdy u nas są miejsca. Każda matka ma 
wybór, może prowadzić dziecko do przedszkola gdzie chce. Dla nas to jednak problem 
finansowy, bo miejsca mamy, a rodzice wożą dzieci do przedszkoli w innych gminach. 
P. Mazek, Dyrektor ZOS – proszę zwrócić uwagę na treść projektu uchwały.... tam są dwa etapy. 
Stosuje się kryteria z Ustawy na pierwszym etapie postępowania, a etap drugi ma miejsce wtedy, 
gdy nie byłoby miejsc w przedszkolach. Musimy to uregulować. Mamy w tej chwili więcej 
miejsc, niż zgłoszonych dzieci. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
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Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby 
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Otmuchów. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska 
 i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały    
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów. 
 
2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu planu aglomeracji Nysa; 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, wnioski zapytania do przedstawionego projektu uchwały.  
Radny Napora: niepokoi mnie tylko ten zapis nowo wyznaczonej aglomeracji... Rozumiem,       
że Otmuchów i Wójcice mają tą sprawę uregulowaną.  
Burmistrz: Otmuchów i Wójcice zostały w naszej aglomeracji. Gdy opracowywaliśmy Studium,   
w analizie ekonomicznej i technicznej były określone miejscowości, spełniające warunki pod 
względem ilości rzek. Aglomeracja Nysa z wykorzystaniem kolektora, chodzi tu o położenie 
geograficzne, nie dały ekonomicznego rachunku na kanalizację sieciową, dlatego też np. 
Paczków zmodernizował swoją oczyszczalnię ścieków i Gmina Paczków zdecydowała,              
że Frydrychów zostanie włączony. Otmuchów jest w trakcie realizacji projektu w ramach RPOW 
i POiŚ na lata 2007-2013, będzie kontynuowany  dalszy ciąg miasta. Nieradowice są wyłączone 
ze względu na koszty. Jeżeli nie ma rachunku ekonomicznego, to gmina może to realizować,     
ale ze środków własnych. Z naszego punktu widzenia, Otmuchów i Wójcice miały  szanse na 
dofinansowanie i tak też to się stało. Pozostałe wsie będą realizowały projekty w ramach 
wniosków na lata 2014-2020. Przygotujemy dokumentację na odbiór ścieków w Maciejowicach. 
Nieekonomiczne byłoby przyłączenie do kolektora Otmuchów np. Jasienicy Górnej. To byłoby 
nieefektywne.  Na 1 mieszkańca z dofinansowania to kwota 7 tys zł. To niesamowite koszty.      
W Liocie Wielkiej np. mamy ponad 400 mieszkańców. Montując 40 oczyszczalni ścieków,         
to będzie 500 tys. zł, a mieszkańcy nie będą płacili ani jednej złotówki. Z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  dofinansowanie wynosi 80% i jest to tanie w utrzymaniu. W maju 
kończymy w Ligocie Wielkiej, potem kolejne wsie.  
Radny Wąsowicz: jak często wywożone są nieczystości? 
Burmistrz: 1 lub 2 razy w roku – osad.  
    Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu planu aglomeracji Nysa, rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do 
niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu 
aglomeracji Nysa. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
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3) Omówiono projekt uchwały w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  
sołeckiego w roku budżetowym 2016. 
Radna Ludwa: Panie Burmistrzu, proszę o uzasadnienie tego projektu uchwały. 
Burmistrz: Nauczeni przykrym doświadczeniem lat ubiegłych, gdzie były problemy                      
z rozliczeniem w niektórych sołectwach, doszliśmy do wniosku, że łatwiej będzie i z większą 
korzyścią dla sołectw, pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł i umiejętne, racjonalne ich  
wykorzystywanie i rozliczanie. Były problemy z odzyskaniem 20%, ponieważ rady sołeckie nie 
rozliczały się na czas. Na spotkaniach z sołtysami rozmawialiśmy, ustaliliśmy, co będą robić, że 
będzie to zapisane w formie protokołu  i realizowane. Pozyskiwane są fundusze z różnych 
źródeł. Pracują ludzie w ramach robót publicznych, staży, realizowane są projekty z Programu 
Rozwoju Obszaru Wiejskiego. Niektórzy sołtysi działają prężnie. Każdego roku można pozyskać 
nawet 20 tys. zł i do kwoty określonej w regulaminie realizować projekty inwestycyjne. Trzeba 
się zastanowić, czy rozdajemy po 6 tys. zł – tylko co z taką kwotą wtedy zrobić... , czy 
uzgadniamy wspólnie, z każdą radą sołecką, co chcą robić, jakie mają potrzeby, pozyskujemy 
fundusze i realizujemy zadania. 
Radna Ludwa: wcześniej, mając fundusz sołecki, jednego roku robiłam alejki w parku,               
w Wójcicach, kolejnego roku co innego... To nie jest trudne do rozliczenia. 
Burmistrz: To nie jest efektywne. 
Radny Łucki: prawda jest taka, że ludzie nie chcą pracować społecznie na wioskach,  dlatego 
Burmistrz znalazł dobre rozwiązanie, przyjmując ludzi w ramach robót publicznych, czy prac 
interwencyjnych. Wykonywane są konkretne prace  i widać ich efekt, bo ludzie są opłacani.  
Radny Wąsowicz: mam zastrzeżenia do uzasadnienia tego projektu uchwały. To tylko 
informacja, a temat jest gorący. Co sołectwo, działające lepiej, czy gorzej, to inne potrzeby. 
Trudno więc jednoznacznie określić, czy budżet wydzielać, czy nie. Łatwiej scedować to na 
gminę.  
Burmistrz: fundusze są zabezpieczone na modernizację. Trzeba tylko przygotować 
dokumentację. 
Radny Zaczyk: są wioski duże i małe, musimy dbać o wszystkich. Jedni dostają 20 tys., a inni 2 
tys. zł.  Wszyscy chcą mieć świetlice, przystanki itd. W jednym roku pomoc dostanie jedno 
sołectwo, w drugim kolejne... . 
Radny Wąsowicz: konkluzja jest taka: nie ma problemu w dogadaniu się, musi być tylko 
przepływ informacji.  
Burmistrz: dogadamy się z każdym sołectwem. Pomagamy wszystkim jak tylko jesteśmy           
w stanie.  
Radny Warchał: nie każda wioska robi zebrania, na których podejmowane są decyzje, co się 
będzie robiło. Nie ma samodzielności, ludzie się odzwyczajają od samodzielnego podejmowania 
decyzji.  
Radny Zaczyk: nikt nikomu nie zabrania zwołać zebrania, na którym byłyby omawiane zadania 
do zrealizowania na wsi. Są sołtysi, tacy jak np. Pani Ludwa, którzy naprawdę coś robią, ale są 
też i tacy, którzy nie robią nic.  
Radna Stapor: to my jesteśmy łącznikiem... 
Radny Górski: jak był fundusz, robiliśmy zebrania i nic to nie dało... jedni chcieli basen, inni coś 
innego, nie można było się dogadać... 
Burmistrz: jedna z miejscowości napisała pismo, w którym prosiła o plac zabaw dla dzieci           
z prawdziwego zdarzenia. Sprawdziłem..., w tej miejscowości jest ośmioro dzieci. Koszt takiego 
placu zabaw, to ponad 20 tys. zł. Z punktu widzenia ekonomicznego, nie jest to możliwe do 
zrealizowania. Dlatego szukamy innych źródeł. Zgłosiliśmy się do projektu, gdzie wkład własny 
gminy będzie w wysokości 10-20%, reszta to dofinansowanie. Jedni się z tym zgadzają, inni nie.  
    Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono 
    Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie nie  wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w roku budżetowym 2016 rozpatrzony został przez Komisje 
Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
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Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  
sołeckiego w roku budżetowym 2016. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie  wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w roku budżetowym 2016. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie         
w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego w roku budżetowym 
2016. 
Głosów za – 10, przeciw 1, wstrzymało się 3. 
 
4) omówiono projekt uchwały w spawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami. 
Radny Napora: czy ten projekt programu był przedkładany do zaopiniowania organom 
społecznym, weterynarzowi? 
Burmistrz: tak. Lekarzowi powiatowemu weterynarii. Organizacje społeczne, powiatowe             
i międzygminne partycypują w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej. Ustawa obliguje 
nas do tego.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
programu opieki nad zwierzętami rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do 
niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad 
zwierzętami. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
programu opieki nad zwierzętami. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami.         
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
5) omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy, której  przedmiotem  jest ta sama  nieruchomość. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której  przedmiotem  jest ta sama  nieruchomość, 
rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił 
Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego 
projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy, której  przedmiotem  jest ta sama  nieruchomość. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia  
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której  przedmiotem  jest ta sama  nieruchomość. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której  przedmiotem  jest 
ta sama  nieruchomość. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
6) omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu  lokalu użytkowego. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
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Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu  lokalu użytkowego rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu  lokalu użytkowego. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  lokalu użytkowego. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  lokalu użytkowego. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
7) omówiono projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej 
w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy  najmu i odstąpienie od trybu przetargowego, rozpatrzony 
został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących 
Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej        
w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  najmu     
i odstąpienie od trybu przetargowego. 
 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy  najmu i odstąpienie od trybu przetargowego. 
 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r.w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  najmu i odstąpienie od trybu przetargowego. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się 1. 
 
8) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie 
Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych. 
Radny Wąsowicz: zwiększyć ilość godzin dla kierowników..., mam wątpliwości, czy ta uchwała 
nie spowoduje obniżenia jakości zarządzania szkołami.  
Dyr. ZOS- P. Mazek: w uzasadnieniu napisałem – 1 etat oszczędności, w praktyce będzie to 
około półtora etatu. Jeśli przeliczymy to na środki finansowe, to oszczędności w skali roku będą 
wynosiły 100 tys. zł. – w przyszłym roku budżetowym. Jakie to zwiększenia? Dyrektor 
przedszkola z jednym oddziałem żłobkowym ma 20 godzin, z dwoma 18 godzin. Wymiar czasu 
pracy dyrektora to 5 godzin x 5 dni w tygodniu, czyli 25 godzin tygodniowo. Teraz płacimy mu 
nadgodziny. W przedszkolach odpowiednio 16-14-10 i 6 godzin. Dyrektor w szkole 
podstawowej będzie miał 11 godzin w tygodniu, czyli średnio 2 godziny dziennie zajęć. Czas 
jego pracy to 8 godzin dziennie. To ¼ czasu pracy na zajęcia dydaktyczne. Każdy wolałby mniej 
czasu pracować dydaktycznie, ale patrząc na ilość dzieci w szkołach... kiedyś było 100 uczniów, 
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teraz 60. Koszty utrzymania szkoły przy 100 i przy 60 uczniach, taki sam. Dlatego musimy 
szukać oszczędności. Jednym z takich obszarów, jest obszar dydaktyczny. Najgorsze, co może 
być, to likwidacja szkoły. Musimy szukać takich rozwiązań, które pozwolą nam tego uniknąć.  
Radny Wąsowicz: 4 i 5 w tabeli..., ile było, a ile jest teraz? 
Dyr. ZOS- P. Mazek: wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół: było 9-7 
godzin, teraz jest 10-12. Dyrektor przedszkola – zwiększenie o 3 godziny.  
Radny Wąsowicz: rozumiem oszczędności, ale może zostawmy dyrektorów i wicedyrektorów     
w dużych jednostkach, tam jest co robić.  
Burmistrz: musimy patrzeć na całość. 400 tys. zł mniej jest  podatku rolnego, 400-500 tys. zł to 
zaległości za wieczyste użytkowanie, nie ma zainteresowania zakupem mienia gminnego. Nie 
ukrywam, że rosną koszty inne, których nie unikniemy, dlatego szukamy oszczędności wszędzie 
i zmiany będą wprowadzane jeśli chodzi o fuzje i likwidacje. Będzie trudno. 
Radny Wąsowicz: fuzje, likwidacje.... chyba nie chodzi o likwidacje placówek oświatowych? 
Burmistrz: nie, chodzi o jednostki podległe, nie o placówki oświatowe. Chcieliśmy nawet            
z Dyrektorem Mazkiem, aby jeden dyrektor nadzorował dwie placówki Dlatego szukamy 
oszczędności.  
Dyr. ZOS- P. Mazek: ta zmiana wejdzie 1 września 2015 roku, ale właściwy skutek będzie         
w 2016 roku. Mamy większe subwencje oświatowe, przychodzą nam 6-latki. W 2016 r. 
subwencja będzie mniejsza o 300-400 tys. zł, dlatego juz dzisiaj podejmować trzeba decyzje 
wyprzedzające.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy, 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły 
do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.  
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej  sprawie.  
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Głosów za – 12, przeciw – 1, wstrzymał się 1. 
 
9) omówiono projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji      
w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie przekazania 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów 
rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił 
Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego 
projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu 
środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów. 
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Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy 
Otmuchów. 
Głosów za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się 2. 
 
10) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Radny Naapora: w prognozie wieloletniej, dochód ogółem różni się o drobną kwotę.  
Skarbnik: aspekty zawarte są w ustawie o finansach publicznych. W uchwale budżetowej są 
zmiany. To dotyczy dodatku energetycznego, jako zadana zlecone. Dlatego kwota ta zwiększa 
się lub zmniejsza. 
Burmistrz: to kwota 1176,97 zł – te środki przekazuje Wojewoda i wprowadzane jest 
zarządzeniem. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska 
 i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
11) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Radny Wąsowicz: zmiany w planie wydatków na 2015 rok, kolumna 801 – budowa basenu, 
minus 100 tys. zł?  
Burmistrz: nie, to wydatek – zwiększenie o 100 tys. zł. Mamy możliwość sfinansowania zadania 
dotyczącego lekcji pływania. Mamy się przygotować dokumentacyjnie. Dofinansowanie              
z ministerstwa 33% , jeśli złożymy prawidłowo wniosek na 2016-2020. 
Radny Wąsowicz: czy to zadanie nie powinno być ujęte na ten rok? Co to za obiekt? Jakie 
wymiary? 
Burmistrz: jest ujęte. Będzie to obiekt z zapleczem socjalnym, sanitarnym, prysznicami, sauną. 
Basen kryty, dla dzieci z problemami zdrowotnymi, dwie niecki 1.30-1.50 na 40 m.  
Radny Napora: kolejna sprawa... dokapitalizowanie Zamku...  
Burmistrz: dopóki nie będzie finansowania z Ministerstwa Kultury, koszty utrzymania obiektu 
ponosimy my. Trzeba przystosować obiekt do działalności bieżącej. Zastanawiamy się, by spółkę 
zlikwidować, aby utworzyć instytucję kultury, w ramach jednej jednostki. Spółka nie może być 
beneficjentem.  
Radny Napora: trzeba dokapitalizować? Czy jest tak źle?  
Burmistrz: nie, ale może być w przyszłości. Latem jest obłożenie, ale są miesiące martwe.         
To nasz obiekt, który musimy remontować i nadzorować.  
Radny Gitlar: pkt 20. plac zabaw. 
Burmistrz: są dwa zapisy, 30 tys. zł na plac zabaw. Bierzemy udział w programie NIVEA i jest 
szansa na plac zabaw w kwocie 20-30 tys. zł. Będzie on na ulicy Łokietka.  
Radny Gitlar: jaka jest szansa, że taki plac będzie na ul. Jagiełły?  
Burmistrz: ustaliliśmy z p. dyr. że jeśli będzie tylko taka możliwość, to zrobimy to.  
Dyr. ZOS- P. Mazek: na ul. Łokietka był stary sprzęt, który stwarzał zagrożenia dla dzieci. 
Poszedł na złom. Dzieci z ul. Jagiełły mogą korzystać z Orlika i placu na osiedlu, oddalonym od 
przedszkola 150 m.  Dzieci z ul Łokietka takich możliwości nie mają. Tam nie ma placu zabaw.  
Radny Gitlar: to dzieci do 6 roku życia, mam wątpliwości, czy jeden nauczyciel będzie  wstanie 
zająć się grupą dzieci poza przedszkolem.  
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Burmistrz: w przedszkolach pracuje wystarczająca liczba odpowiedzialnych wychowawców.  
Radny Napora: wizytowałem z Komisją Rewizyjną place zabaw w Otmuchowie i np.                  
w Mesznie... nie ma porównania. Zdecydowanie uboższe są przedszkola na wioskach. 
Burmistrz: w maju będziemy to realizować.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Otmuchów na 2015 rok rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do 
niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 
rok . 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
 
Na tym zakończono protokół. 
1. Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu  
 i Finansów oraz Działalności Gospodarczej i Opieki Społecznej - ........................................... 
                                                                                                                 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 
 
 
Protokołowała J. Wiktorowska  

 


