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Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 30 września 2015 r. 

 
Nr 8/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 8/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 8/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 

W dniu 30 września  2015 r. o godzinie 9:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Rady  Miejskiej w Otmuchowie.  
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Stanisław Zaczyk. 
- Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej- nieobecny radny Pan 
Tadeusz Napora. 
- Komisja Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej- wszyscy obecni. 
- Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi – nieobecny radny Pan Górski Zbigniew. 
W obradach udział brało 13 radnych Rady Miejskiej w Otmuchowie.  
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

      1)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest  
            ta sama nieruchomość; 
      2)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 

3)   zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
4) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;  
5) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków  
      i zasad korzystania z tych przystanków; 

      6)   powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników; 
7)   ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie           
      na kadencję  2016-2019; 
8)   wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie. 

 
Ad 1.  

1) Przewodniczący przedstawił Informacj ę o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Otmuchów za I półrocze 2015 roku. 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionej Informacji        
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 r.  
Nie zgłoszono.  
Przewodniczący stwierdził, ze w/w Informacja rozpatrzona została przez Komisje Rady, które 
nie wniosły do niej zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania 
w sprawie zaopiniowania tej Informacji. 
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały Informację o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2015 roku. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
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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, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
3) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
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, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
4) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Otmuchów na 2015 rok; 
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Wąsowicz: już wcześniej podejmowaliśmy uchwałę odnośnie dokapitalizowania CUHT... 
Burmistrz: sytuacja z Zamkiem jest taka, że klientów jest coraz mniej i nie wystarcza środków      
z końcem roku. Trwają remonty w kuchni, w restauracji, w sali głównej Zamku i uznaliśmy,      
że dokapitalizowanie jest jedyną realną formą. W przyszłości będzie to jednostka organizacyjna, 
i jako jednostka kultury będzie  mogła ubiegać się o dofinansowanie. W tej chwili nie można 
złożyć wniosku o dofinansowanie, ponieważ to spółka handlowa. Sytuacja w tej chwili jest taka, 
że nie przekażemy w całości tej kwoty teraz, bo nie ma takiej potrzeby, ale to dopiero koniec 
roku. Trzeba będzie zakupić opał. 
Radny Wąsowicz: w ubiegłym roku tez dokapitalizowaliśmy Zamek, odnoszę wrażenie,              
że jesteśmy „kasą zapomogową-pożyczkową”, bo to są straty. Nie można generować strat. 
Burmistrz: jesteśmy właścicielami spółki i musielibyśmy zamknąć obiekt, a tego nie chcemy.    
W Nysie, Muzeum kosztuje Powiat 900 tys. zł. Kiedyś Zamek generował przychody 1 miliona 
zł, teraz 700 tys. zł Powstają nowe obiekty np. na wesela i inne imprezy. Przychód w kwocie 700 
-800 tys. zł, 200 – 300 tys. zł w skali roku trzeba będzie dokapitalizować. Nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy mieli wynająć obiekt, nie po to walczyliśmy o „Zamek”.  Wszystkie obiekty tego typu 
dofinansowywane są przez samorządy. Przychodzi sezon tzw. martwy i stąd dokapitalizowanie. 
Realizujemy remonty, obiekt trzeba wyposażyć, malować pokoje. Ludzie tam zatrudnieni, 
pracują na siebie. Realizowane są imprezy zgodnie  z kalendarzem, ale nadchodzi zima, trzeba 
będzie zakupić paliwo opałowe.   Nie ukrywam, że idą ciężkie czasy dla handlu i gastronomii. 
Powstają sale weselne, motele, np. w Wójcicach – Mroziński-Zieliński. Kilka sal powstało nad 
Jeziorem, powstała sala w Bukowie. Trzeba jednak mieć świadomość, że Zamek musimy 
utrzymać. W przyszłości Zamek będzie funkcjonował w formie jednostki kultury i wtedy będzie 
można ubiegać się o dofinansowanie oraz dotacje. To jest obiekt zabytkowy i trzeba go 
utrzymać. Spichlerz został przeznaczony do sprzedaży, bo muszą te obiekty żyć, a nie niszczeć. 
Zarząd spółki robi wszystko, żeby działo się dobrze, ale wpływy są mniejsze o 300 tys. zł.  
Radny Warchał: może warto zmienić zakres działalności, tak jak to było w Mosznej na przykład. 
Burmistrz: mamy okno na świat, jakim jest coroczna impreza Lato Kwiatów. Każdy nam 
zazdrości, bo Zamek jest zadbany. Mamy wielu gości. 
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Radny Wąsowicz: mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany... Zamek to obiekt historyczny       
i nie można go zamykać. Absolutnie. Pomysł Pana Burmistrza o przekształceniu jest dobrym 
pomysłem.  
Burmistrz: tak, będzie to możliwe.  
Radny Warchał: jeśli  w przyszłym roku będzie można przekształcenie takie zrobić, to może 
będzie można też dokapitalizować nie tylko milion, ale dużo więcej? 
Burmistrz:  nie. To obiekt historyczny i raczej nie będzie takiej możliwości, ale w tej chwili 
musimy szukać innych rozwiązań. Na Zamku działa KAROLINKA, która przywozi nam dzieci 
na zielone szkoły, w ramach współpracy z Kłodzkiem. Będziemy to rozwijać. Miasta partnerskie 
zostawiają tu pieniądze jak przyjeżdżają. Musimy modernizować pokoje, łazienki, podnosić 
standard usług. W kuchni mają być warunki sanitarne takie, jak wymagają tego przepisy.  
Radna Stąpor: jako samorząd musimy zabiegać o to, by imprezy na Zamku się odbywały. 
Musimy dbać o to, a nie wskazywać inne obiekty. Musimy wspólnie się wspierać jako 
społeczność.  
Burmistrz: kiedyś np. Studniówki odbywały się częściej na Zamku... 
Radna Stąpor: zaangażowałam się swego czasu w imprezę studniówkową na Zamku                   
w przypadku mojego syna, ale niektórzy rodzice się sprzeciwili.  
Burmistrz: cieszę się, że dyskusja idzie w dobrym kierunku... Takie obiekty trzeba utrzymywać.  
Radna Stąpor: gdyby jeszcze można było nasze Jezioro zmodernizować...  
Burmistrz: jest przygotowywany  projekt na Jezioro – na Sandacz. Starosta przekaże grunty 
Skarbu Państwa, z obiektem nam. Opracowany zostanie program i będzie tam cały obiekt, 
hotelik, restauracja, ale to kosztuje i wymaga czasu. 
Radny Wąsowicz: posiadamy wiele walorów turystycznych... , Zamek, Jezioro. W ciągu jednego 
roku nie da się tego wszystkiego zrobić.  
Burmistrz: przygotowujemy zestawienie, ile wykorzystujemy środków finansowych np. na drogi, 
na rok następny wyliczamy, ile zaoszczędziliśmy. Nie płacimy kosztów osobowych i nie 
wynajmujemy firm. Nasze koszty, to materiały. Chcemy to wyliczyć. Milion złotych  gmina 
dostaje w ramach robót publicznych. Nie ma innej gminy, która tak  wykorzystuje środki. 
Radny Gitlar: czy ta kwota jeśli chodzi o przedszkola jest podobna? 
Burmistrz: tak, dokładnie.  W stołówkach mamy ludzi z powiatu z dofinansowania. 
 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
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, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 

5)  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej;  

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
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, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;  
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
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6) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania          
z tych przystanków. 

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Burmistrz: to są przystanki, które będą wykorzystywane tak, jak dotychczas.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Nie zgłoszono. 
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, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania   z tych przystanków. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
 
Burmistrz: jeszcze tylko powiem, że przejęliśmy ulicę Kolejową i od Rynku do Jeziora,             
do rozjazdu, będzie modernizowana. Przygotujemy projekt na ścieżki rowerowe, oświetlenie itp.  
 
Przewodniczący poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad są wybory ławników,            
w związku z tym, kolejne punkty porządku obrad zostaną przedstawione na sesji Rady Miejskiej, 
po krótkiej przerwie.  
 
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  

 


