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Otmuchów 21-05-2021

Stanisław Zaczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Otmuchowie

Radni Rady Miejskiej
w Otmuchowie

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713)
składam na Wasze ręce „Raport o stanie Gminy Otmuchów za 2020 rok”
opracowany na podstawie informacji z naszych jednostek organizacyjnych.
Z wyrazami szacunku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Otmuchów
Jan Woźniak
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INFORMACJE OGÓLNE
Gmina

#
miejscowości

35

sołectw

28

Powierzchnia w km²

187
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7 km

Miasto

15 km

Podział administracyjny
Gminę Otmuchów - tworzy miasto Otmuchów i 28 sołectw: Broniszowice, Buków, Grądy,
Goraszowice, Janowa, Jasienica Górna, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków,
Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Malerzowice, Meszno, Nadziejów,
Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Siedlec, Starowice, Suszkowice, Ulanowice, Wierzbno,
Zwanowice.
W niektórych sołectwach występują przysiółki: w Grądach - Laskowice, Pasieki, w
Maciejowicach - Grodziszcze, w Nadziejowie - Kamienna Góra, w Piotrowicach Krakówkowice, w Wierzbnie -Zwierzyniec.
Kształt graficzny Gminy wykazuje wyraźny podział jej terytorium na dwie części, które
przedziela miasto.
Powierzchnia i ludność - stan w dniu 31.12.2020 r.
Powierzchn
Wyszczególni
ia
enie
w km2

Gmina
w tym
miasto

Ludność
Ogółem

Mężczyź
ni

Kobiety

Osób
na 1 km

Kobiety na 100
mężczyzn

187

13133

6364

6769

70

106

49

6324

2995

3329

129

111

Powierzchnia i ludność - stan w dniu 31.12.2019 r.
Powierzchn
Wyszczególni
ia
enie
w km2

Gmina
w tym
miasto

Ludność
Ogółem

Mężczyź
ni

Kobiety

Osób
na 1 km

Kobiety na 100
mężczyzn

187

13316

6440

6876

71

107

49

6452

3052

3400

132

111
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Ludność
Liczba mieszkańców Gminy Otmuchów wg miejscowości.
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PROGRAMY I STRATEGIE
W Gminie Otmuchów w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
•

Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004 – 2020,
Cele strategiczne zostały niemal w 100 % osiągnięte.
− MODERNIZACJA I ROZWÓJ MIEJSCOWEGO POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO –
zmodernizowano drogi, oświetlenie, uzbrojenie terenu, wyznaczenie terenów
inwestycyjnych.
− OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO – wprowadzono programy ochrony powietrza,
dofinansowanie do wymiany kotłów c.o., monitorowana jest jakość powietrza,
systematycznie realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
przydomowych, uporządkowanie gospodarki odpadami.
− RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA I ROZBUDOWA SEKTORA PRZETWÓRSTWA ROLNOSPOŻYWCZEGO ORAZ WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH - obszary
wiejskie od szeregu lat są na czele listy zainteresowań władz gminy, liczne inwestycje
ułatwiają mieszkańcom życie i umożliwiają rozwój.
− R O Z W Ó J T U RY S T Y K I N A B A Z I E P O S I A D A N E G O P O T E N C J A Ł U I WA L O R Ó W
PRZYRODNICZYCH – rozbudowa obiektów infrastruktury noclegowej, wypoczynkowej,
popularyzacja gminy to tylko nieliczne przykłady działań w tym zakresie.
− ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ – budowa i modernizacja
świetlic, miejsc spotkań itd. Prowadzona jest w każdym sołectwie i mieście, ściśle
współdziałamy w tym zakresie ze społecznościami lokalnymi, aby realizować ich
potrzeby.
− ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I TRANSGRANICZNEJ ORAZ KONTAKTÓW
INDYWIDUALNYCH – ścisłe kontakty z gminami partnerskimi z 7 krajów to już wieloletnia
tradycja, najwięcej projektów realizujemy we współpracy z sąsiadami z Czech.

•

Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 -2020,
SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA – uwzględnianie problematyki
ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych i rozwojowych gminy Otmuchów,
ciągła poprawa stanu środowiska w zakresie 4 komponentów: wody, ziemia,
powietrze i hałas oraz racjonalne korzystanie z surowców naturalnych, nadzorowanie
zagrożeń powstającym w wyniku negatywnego działania mieszkańców oraz
działalności gospodarczej,
− OCHRONA POWIETRZA – stały monitoring jakości powietrza (6 sensorów) , dopłaty z
gminy do wymiany kotłów c.o. oraz pomoc mieszkańcom przy składaniu wniosków do
WFOŚ i GW w Opolu, udział w Programie 5.5 Ochrona Powietrza RPO WO na lata
2014-2020 (23 bud.), budowa systemu ochrony powietrza poprzez udział w programie
LIVE oraz w przyszłości ELENA – stanowisko specjalisty d. s ochrony powietrza,
− OCHRONA PRZED HAŁASEM – dbałość o nawierzchnię dróg w gminie, ich przebudowy,
działania w zakresie ograniczenia uciążliwości hałasu np. tereny izolacyjne z zielenią,
wnioskowanie dot. ograniczenia prędkości na drogach gminy lub wskazywanie
celowości utworzenia jednokierunkowych dróg, ulic w mieście,

−
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−

−

−

−

−

OCHRONA I WYKORZYSTANIE WÓD – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
poprzez realizację Gminny inwestycji dot. wiejskich i przydomowych oczyszczalni
ścieków komunalnych, monitorowanie ilości zużytej wody i kontrolowanie w zakresie
wywozu ścieków po wykonaniu bilansów ścieków, właściwe odprowadzanie wód
opadowych i deszczowy oraz dbanie o ich odpowiedni stan sanitarny oraz wnoszenie z
tego tyt. opłat do PGW WP,
OCHRONA PRZYRODY- właściwa polityka w zakresie chronionych gatunków flory i
fauny, realizacja działań ochronnych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior
Otmuchowskiego i Nyskiego i Obszaru Natura 2000 J. Otmuchowskie, zezwolenia na
wycinkę drzew i krzewów po analizie konieczności ich wycinki,
GOSPODARKA ODPADAMI – właściwa segregacja odpadów komunalnych, w tym
prawidłowe zagospodarowanie bioodpadów oraz zapobieganie powstawaniu dzikich
wysypisk odpadów, przestrzeganie zasad czystości i porządku w gminie, edukowanie w
zakresie nie wypalania pozostałości roślinnych, odpadów,
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – program usuwania azbestu, usuwanie powstających
wysypisk śmieci, zapobieganie przelewaniu się bezodpływowych zbiorników na ścieki
komunalne, rekultywacje i przywracanie funkcji przyrodniczej terenów i gruntów
zdegradowanych, działania proekologiczne oraz zwiększanie świadomości rolników w
zakresie właściwego użytkowania gleb,
BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I BIOLOGICZNE – przeciwdziałanie i eliminacja
miejscowych zagrożeń – neutralizacja substancji niebezpiecznych, usuwanie zagrożeń
sanitarnych w postaci wycieków ze zbiorników i niewłaściwego składowania przez
mieszkańców substancji niebezpiecznych.

•

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022,
− ZWIĘKSZENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH PRZESTRZENI MIEJSKIEJ (w postaci nieruchomości
i infrastruktury płaskiej) – rewitalizacja Rynku i ul. Krakowskiej
− MODERNIZACJĘ ORAZ POPRAWĘ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – na bieżąco;
− POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (CEL
SZCZEGÓŁOWY – na bieżąco wg możliwości, wg sprawozdania WS − ROZWÓJ SIECI CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
ZIELENI MIEJSKIEJ – chodniki wykonywane własnym sumptem lub w porozumieniu z
powiatem,
− ODTWORZENIE WARTOŚCI ZABYTKOWYCH, HISTORYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH
ZABUDOWY MIEJSKIEJ – remonty zabytków, wspieranie wspólnot i właścicieli w
remontach budynków;
− WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W MIEŚCIE
– dopłaty do wymiany kotów ce z własnych środków i pomoc w uzyskaniu
dofinansowania w ramach programu ”Czyste Powietrze”.
− AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZARY
ZDEGRADOWANE – wspieranie organizacyjnie i logistycznie wszelkich inicjatyw
społecznych w tym zakresie;
− ZNIWELOWANIE KONCENTRACJI NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH, TAKICH JAK
BEZROBOCIE CZY PRZESTĘPCZOŚĆ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – współpraca z PUP i KP
Otmuchów
− AKTYWIZACJA I WZMOCNIENIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYKORZYSTUJĄCEJ
EFEKTY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURALNEJ I PRZESTRZENNEJ – wg indywidualnych
wniosków
− POWSTAWANIE NOWYCH MIEJSC PRACY I WZROST AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
MIESZKAŃCÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO – współpraca z PUP Nysa, wspieranie
inicjatyw III sektora.

•

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów,
− SPADEK POZIOMU EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W GMINIE OTMUCHÓW - promowanie
ekologicznych źródeł ciepła i wsparcie finansowe oraz organizacyjne dla mieszkańców
w zakresie likwidacji kotłów za paliwo stałe tzw.
„Kopciuchów”, eliminacja
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−

−

nadmiernego ruchu pojazdów w obrębie Rynku i przyległych ulic poprzez realizację
Rewitalizacji Otmuchowa,
SPADEK POZIOMU ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ – systematyczne modernizacje
oświetlenia ulicznego wraz w wymianą opraw świetlnych na nowoczesne i
energooszczędne, działania edukacyjne w szkołach i skierowane do mieszkańców
gminy dot. oszczędnego gospodarowania zasobami energii, wymiana sposobu
ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na niskoemisyjną wraz z
termomodernizacją budynków, informowanie mieszkańców o dotacji z WFOŚ i GW na
termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę okien i drzwi i pomoc w jej
uzyskaniu.
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)
–realizowano propagowanie idei OZE wśród mieszkańców i firm, pomoc dla
mieszkańców wnioskujących do WFOŚ i GW w zakresie uzyskania pożyczek na realizację
przedsięwzięć dot. OZE.

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów w trakcie aktualizacji
− ROZPOZNANIE AKTUALNEJ SYTUACJI GMINY, ISTNIEJĄCYCH UWARUNKOWAŃ ORAZ
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z JEJ ROZWOJEM - W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów przyjęto założenie, że celem
generalnym rozwoju będzie ekorozwój, przez który należy rozumieć zrównoważony
udział czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych w kształtowaniu
procesów rozwojowych gminy, co w rezultacie ma miejsce obecnie. Ogromną wagę
przywiązuje się do czystości powietrza i realizuje się programy związane z ochrona
środowiska, takie jak wymiana kotłów c.o.., odnawialne źródła energii, fotowoltaika.
− SFORMUŁOWANIE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZASAD
POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY, W TYM ZASAD OCHRONY INTERESU PUBLICZNEGO – W
Studium zawarto sformułowanie, iż efektem pożądanych zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym zapisanych w przekroju różnych sfer gospodarowania winno być
sukcesywne wypełnianie podstawowych celów rozwoju gminy, do których w ujęciu
bardzo generalnym – zaliczono: poprawę jakości życia, zwiększenie efektywności
gospodarowania, tworzenie ładu przestrzennego. Przeprowadzono rewitalizację miasta
Otmuchowa, włączono cztery miejscowości do obrębu miasta, uruchomiono programy
socjalne typu SENIOR 80+, becikowe, bezpłatne żywienie w szkołach. Stawia się również
na budownictwo socjalne.
− STWORZENIE PODSTAWY DO KOORDYNACJI PLANÓW MIEJSCOWYCH I DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYDAWANYCH BEZ PLANÓW
– obecnie podjęto uchwałę o zmianie Studium i dostosowania terenów włączonych do
miasta pod budownictwo mieszkaniowe i możliwość sporządzenia na tych terenach
planu zagospodarowania przestrzennego, aby ograniczyć wydawanie decyzji o
warunkach zabudowy, a tym samym „rozrzucenie” zabudowy.
− PROMOCJA ROZWOJU GMINY – prowadzona na bieżąco poprzez stronę WWW, media
tradycyjne i społecznościowe

•

Gminny Program Opieki nad zabytkami 2020-2023 – trakcie opracowania
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2020
1. Nowe zasady segregacji śmieci na 5 frakcji.
2. Uruchomienie lodowiska.
3. Obchody Trzech Króli.
4. Zebrania sprawozdawcze w OSP.
5. „Herody’ Kałków.
6. Spotkanie z emerytami na Zamku.
7. Wizyta z pomocą w Lezhe – po trzęsieniu ziemi.
8. Rewitalizacja „Sandacza”.
9. Uruchomienie centrum Aktywności Społecznej przy ul. Szkolnej.
10. Dni Seniora/ Dzień Babci i Dziadka.
11. SzP nr 1 wicemistrzem województwa w piłce ręcznej.
12. Budowa żłobka przy ul. Łokietka.
13. Kurs pszczelarzy na Zamku.
14. Podpisanie umowy z WFOŚ w Opolu ws programu LIFE – zarządzanie jakością
powietrza.
15. Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów c.co.
16. Akcja poboru krwi w LO – PCK.
17. Zagrożenie pandemiczne korona wirusem.
18. Zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków.
19. Ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów.
20. Wstrzymany transport gminny.
21. Wprowadzenie kontroli granic – blokady.
22. Uruchomienie butelko matów.
23. Odwołanie Lata Kwiatów 2020.
24. Akcja szycia i dystrybucji maseczek dla mieszkańców.
25. Odkażanie miasta.
26. Budowa PSZOK.
27. Rewitalizacja dworca autobusowego.
28. Termomodernizacja ZSzP w Kałkowie.
29. Odzyskanie terenów przy ul. Roosevelta.
30. Pożar w Suszkowicach i akcja pomocowa.
31. Przebudowa drogi w Grądach.
32. Powszechny Spis Rolny – Otmuchów laureatem i nagroda komputery.
33. Podtopienia, w Ulanowicach, Maciejowicach i Otmuchowie.
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34. Wybory Prezydenckie.
35. Laptopy dla nauczycieli i uczniów.
36. Ponadnormatywne patrole policji finansowane z budżetu gminy.
37. Palmy w Otmuchowie.
38. Podtopienia Lubiatów, Sarnowice – usuwanie skutków.
39. Modernizacja świetlicy w Maciejowicach.
40. Kulinaria i Folklor Wsi Otmuchowskie – projekt.
41. Uruchomienie połączeń kolejowych Polanica –Olsztyn i Jelenia Góra – Kraków.
42. Podtopienia Kijów, Łąka, Kałków, Nadziejów, Wierzbno i Ligota Wlk.
43. Prezentacja samochodu elektrycznego Ixar na otmuchowskim Rynku.
44. Pożegnanie Lata na Placu Partnerstwa.
45. Lądowanie śmigłowca LPR na rondzie Nyska – Sienkiewicza.
46. Uruchomienie punktu pobrań wymazów na Covid-19.
47. Gmina Otmuchów laureatem „Kryształu Przetargów Publicznych”.
48. Podtopienia upraw.
49. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Gminą Gryfice.
50. Rewitalizacja ul. Krakowskiej i Kolejowej.
51. Chryzantemy na otmuchowskim Rynku.
52. Wsparcie z budżetu państwa 1,4 mln zł.
53. Remont świetlicy w Nadziejowie.
54. Otmuchów wyróżniony przez Ministra Klimatu i Środowiska za poprawę jakości
powietrza.
55. Koncert świąteczny otmuchowskiej orkiestry.
56. Wsparcie ZPC Otmuchów dla gminy w związku z pandemią.
57. Nabór do żłobka przy ul. Łokietka.
58. Wprowadzenia wozu bojowego do OSP Otmuchów.
59. Śmierć Mec. Eugeniusza Kowaluka.

Rewitalizacja ul. Krakowskiej i Kolejowej.

Budowa żłobka przy ul. Łokietka.

Rewitalizacja Sandacza.

Laptopy dla nauczycieli i uczniów.

RAPORT O STANIE GMINY OTMUCHÓW 2020 ROK

Palmy w Otmuchowie.

Budowa PSZOK.

10

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Otmuchów został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/
130/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Ustalono budżet w wysokości:
Dochody:

78 093 538,53

w tym:
dochody bieżące

67 139 164,00

dochody majątkowe

10 954 374,53

dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

19 904 808,00

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

253 000,00

Przychody:

1 539 503,05

w tym: wolne środki

1 539 503,05

Wydatki:

78 373 041,58

w tym:
wydatki bieżące

64 081 530,67

wydatki majątkowe

14 291 510,91

Rozchody:

1 260 000,00

w tym: spłata rat i pożyczek

1 260 000,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku po dokonanych zmianach budżet Gminy Otmuchów
przedstawiał się następująco:

RAPORT O STANIE GMINY OTMUCHÓW 2020 ROK

11

Dochody:

75 061 787,27

w tym:
dochody bieżące

68 694 471,44

dochody majątkowe

6 367 315,83

dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

18 501 718,66

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

260 000,00

Przychody:

235 325,35

w tym: wolne środki

235 325,35

Wydatki:

73 537 112,62

w tym:
wydatki bieżące

64 035 101,71

wydatki majątkowe

9 502 010,91

Rozchody:

1 760 000,00

w tym: spłata rat i pożyczek

1 760 000,00

Porównanie planu budżetu za 2020 rok do planu w Uchwale budżetowej
Wyszczególnienie

Plan budżetu
na 2020 rok
30.12.2019r.

Plan budżetu
na 2020 rok
31.12.2020r.

Wielkość
zmian

DOCHODY

78 093 538,53

75 061 787,27

-3 031 751,26

dochody bieżące

67 139 164,00

68 694 471,44

1 555 307,44

dochody majątkowe

10 954 374,53

6 367 315,83

-4 587 058,70

dochody na zadania z zakresu
adm.rząd.i zlecone odrębnymi
ustawami

19 904 808,00

18 501 718,66

-1 403 089,31

253 000,00

260 000,00

7 000,00

1 539 503,05

235 325,35

-1 304 177,70

1 539 503,05

235 325,35

-1 304 177,70

z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów

0,00

0,00

0,00

ze spłat pożyczek i udzielonych
kredytów ze środ.publicznych

0,00

0,00

0,00

dochody z tyt.wyd.zezwoleń na
sprzedaz napojów alkoholowych
PRZYCHODY
ze sprzedaży pap.wartościowych
wolne środki

0,00 0,00
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WYDATKI

78 373 041,58

73 537 112,62

-4 835 928,96

wydatki bieżące

64 081 530,67

64 035 101,71

-46 428,96

wydatki majątkowe

14 291 510,91

9 502 010,91

-4 789 500,00

ROZCHODY

1 260 000,00

1 760 000,00

500 000,00

spłata rat i pożyczek

1 260 000,00

1 760 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

-279 503,05

1 524 674,65

1 245 171,60

279 503,05

-1 524 674,65

-1 245 171,60

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

udzielone pożyczki i kredyty
DOCHODY - WYDATKI
PRZYCHODY - ROZCHODY
WYNIK

Porównanie wykonania budżetu za 2020 rok do planu kwotowo
Wyszczególnienie

Plan budżetu
na 2020 rok
31.12.2020r.

Wykonanie
budżetu
na
2020 rok
31.12.2020r.

Różnica do
wykonania

DOCHODY

75 061 787,27

73 791 616,08

1 270 171,19

dochody bieżące

68 694 471,44

67 803 948,83

890 522,61

6 367 315,83

5 987 667,25

379 648,58

18 501 718,66

18 077 058,25

424 660,41

dochody z tyt.wyd.zezwoleń na
sprzedaz napojów alkoholowych

260 000,00

257 934,95

2 065,05

PRZYCHODY

235 325,35

235 325,35

0,00

0,00

0,00

0,00

235 325,35

235 325,35

0,00

z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów

0,00

0,00

0,00

ze spłat pożyczek i udzielonych
kredytów ze środ.publicznych

0,00

0,00

0,00

WYDATKI

73 537 112,62

70 049 980,19

3 487 132,43

wydatki bieżące

64 035 101,71

61 009 846,91

3 025 254,80

wydatki majątkowe

9 502 010,91

9 040 133,28

461 877,66

ROZCHODY

1 760 000,00

1 760 000,00

0,00

spłata rat i pożyczek

1 760 000,00

1 760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 524 674,65

3 741 635,89

-2 216 961,24

-1 524 674,65

-1 524 674,65

0,00

0,00 zł

2 216 961,24

2 216 961,24

dochody majątkowe
dochody na zadania z zakresu
adm.rząd.i zlecone odrębnymi
ustawami

ze sprzedaży pap.wartościowych
wolne środki

udzielone pożyczki i kredyty
DOCHODY - WYDATKI
PRZYCHODY - ROZCHODY
WYNIK
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INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY OTMUCHÓW
Dane dotyczące przysługujących Gminie Otmuchów praw własności
Wartość rzeczowego majątku podano w wartości netto tj. z uwzględnieniem wielkości
umorzeń. Wyjątek stanowią grunty, które nie podlegają umorzeniu.
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Gminy Otmuchów przedstawia poniższa
tabela.

L.p.

Wyszczególnienie majątku trwałego

Stan na
31.12.2019
r./w zł/

Stan na
31.12.2020
r./w zł/

1.

Grunty

9 326 435,55

10 488 565,79

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

65 315 326,43

71 587 755,37

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

801 386,62

1 286 533,71

4.

Środki transportu

104 248,08

227 075,27

5.

Inne środki trwałe

126 048,36

197 989,49

6.

Inwestycje rozpoczęte

15 042 121,77

15 456 495,41

Ogółem

90 715 566,81

99 244 415,04

Przyrost

8 528 848,23

Grunty gminne
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Otmuchów wynosi 10 488 565,79 zł.
Powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi
693,1738 ha.
W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów o 1,7174 ha.
Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowią grunty:
1. w wieczystym użytkowaniu – 10,9926 ha.
2. w dzierżawie – 42,1122 ha
3. pod drogami – 330,50769 ha
4. zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) – 62,45611 ha
5. pozostałe (parki, remizy, boiska itp.) – 228,3505 ha.
6. Trwały zarząd – 18,7547 ha.
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Drogi i mosty
Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Otmuchów pozostają drogi gminne o łącznej
długości 581,8473 km i powierzchni 330,50769 ha w tym powierzchnia poboczna i
powierzchnia chodników, place o powierzchni 0,39 ha i obiekty inżynieryjne wbudowane w
ciągi dróg tj. mosty i przepusty o łącznej liczbie 85.
Drogi w podziale na rodzaje nawierzchni oraz pobocza i chodniki przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2
Rodzaj nawierzchni

Długość dróg (km)

Powierzchnia (ha)

I. Twarda ulepszona
W tym:
• bitumiczna
• betonowa
• kostka

55,0567

167,5168

48,9020
2,2906
3,8641

145,9618
7,5600
13,9950

II. Twarda nieulepszona
W tym:
• brukowa
• tłuczniowa

14,2570

36,82129

1,8
12,4570

7,40
29,42129

III .Gruntowa
W tym;
• wzmocniona żwirem
• gruntowa z gruntu
rodzimego

512,5336

98,1178

10,4
502,1336

3,70
94,4178

IV. Powierzchnia poboczy

16,1618

V. Powierzchnia chodników

11,5

VI. Place:
- kostka (prasowana)
- nawierzchnia bitumiczna

0,39
0,26
0,13

Obiekty mostowe
− Stalowe. – 3 szt;
− Żelbetowe. – 2 szt;
− Betonowe, kamienne, ceglane – 10 szt.
− Przepusty – 70 szt.
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Ad.2.a.
Dane dotyczące innych niż praw majątkowych:
− Gmina Otmuchów nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego
Wartość netto majątku Gminy Otmuchów oraz jego strukturę przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4
Wyszczególnienie

Stan na 2020 r. (zł)

Struktura %

Rzeczowy majątek trwały

99 244 415,04

100,00

Finansowy majątek trwały

0,00

0,00

99 244 415,04

100,00

Majątek ogółem

ograniczone prawa rzeczowe i użytkowanie wieczyste:
Z ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowią grunty:
1. w wieczystym użytkowaniu – 10,9926 ha
2. w dzierżawie – 42,1122 ha
• wierzytelności:
Łączna kwota wierzytelności stanowi kwotę – 176 230,58 zł.
•

Ad.2.b.
Dane dotyczące posiadania:
Dzierżawa gruntu od osób fizycznych na przystanki autobusowe, grunt pod świetlicą w
Piotrowicach Nyskich, grunt pod przystankiem autobusowym w Jasienicy Górnej oraz grunt
pod obiektami budowlanymi „witacze” oraz grunt pod przepompownią i zaplecze
budowlane, o łącznej powierzchni 0,3718 ha.
Ad.3
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 2 a i 2 b, w
stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Wartość ogółem majątku trwałego w stosunku do poprzednio złożonej informacji o stanie
mienia komunalnego jest wyższa o 8 528 848,23 zł.
Wartość finansowego majątku trwałego zmniejszyła się do poprzednio złożonej informacji i
wynosi 0,00 zł w związku z likwidacją spółki PWIK w Likwidacji w Otmuchowie gdzie jedynym
udziałowcem w spółce była Gmina Otmuchów. Rozwiązano z powództwa Gminy Otmuchów
również Otmuchów PS Energetyka odnawialna sp. z o.o. na podstawie wyroku sygn. akt V GC
815/20 z dnia 28.08.2020 r. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie dokonał zwrotu udziałów
członkowskich po CUHT Zamek sp. z o.o. w Otmuchowie na złożony wniosek o zwrot udziałów
przez CUHT Zamek sp. z o.o. w likwidacji.
W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie 1,7174 ha powierzchni gruntów.
Ad.4
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania;
Gmina Otmuchów od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku uzyskała następujące dochody:
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Wyszczególnienie

Plan (w zł)

Wykonanie (w
zł)

1 264 681,27

839 264,63

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

190 000,00

192 058,55

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

360 000,00

294 721,74

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

50 000,00

45 900,77

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebność

68 000,00

67 431,24

1 932 681,27

1 439 376,93

Sprzedaż mienia

Razem

Ad.5
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Otmuchów.
Dokument niniejszy obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych
Gminy Otmuchów, składnikach, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
URZĘDU MIASTA I GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OTMUCHÓW
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
URZĘDU MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE ZA 2020 ROK.
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, jako jednostka organizacyjna gminy funkcjonował
na podstawie statutu Gminy Otmuchów, przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
innych przepisów w tym zakresie.
Siedzibą urzędu jest budynek przy ul. Zamkowej 6 oraz Ratusz – Rynek 1. W Ratuszu znajdują
się biura Skarbnika MiG oraz część wydziału finansowego tzw „księgowość” oraz kadry i USC.
Pozostałe wydziały i Burmistrz MiG Otmuchów pracują w budynku przy ul. Zamkowej 6.
Na początek 2020 zatrudnionych było w UM 54 osoby (2019 – 48), a na koniec roku w UMiG
48 osób + 30 w ramach robót publicznych (2019 - 51 + 3).
Urząd w 2020 pracował wg poniższej struktury:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów – symbol BO.
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów – symbol ZB
3. Sekretarz Miasta i Gminy Otmuchów – symbol ST.
4. Skarbnik Miasta i Gminy Otmuchów – symbol SM.
5. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr - symbol WO.
6. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszańców, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – symbol ZK.
7. Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC.
8. Wydział Finansowy i Podatków – symbol WF.
9. Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki - symbol WI.
10. Wydział Pozyskiwania środków Zewnętrznych – symbol WS.
11. Wydział Mienia Komunalnego i Geodezji – symbol MK.
12. Pełnomocnik ds. Kontroli – symbol PK.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie urzędu w 2020 r
Dz.750 Administracja publiczna
Plan:
6 032 664,43

Wykonanie:
5 670 885,0
0

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

97 161,00

Zadania zlecone Powszechny Spis Rolny

19 056,00

Zadania zlecone Narodowy Spis Powszechny
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DOTACJA -Powiat Nyski za utrzymanie oddz. zamiejscowego
oddz.komunikacji
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

6 796,98
144 092,98

Wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego w tym między innymi:
Wynagrodzenia i pochodne w tym umowy zlecenia na roznoszenie listów,
nakręcanie zegara, kierowcy OSP sprzątanie urzędu itp.

2 783
217,57

Składki na emerytury pomostowe

762,73

Ekwiwalent za materiały biurowe i odzież ochronną, okulary korekcyjne

13 433,77

Składki na PFRON

51 356,00

Opał-gaz

48 546,66

Energia.woda i ścieki

18 496,43

Dystrybucja energii TAURON

12 337,70

Środki czystości

7 065,73

Materiały biurowe i papiernicze

17 072,58

Zestawy komputerowe do UM

5 932,47

Zakup drukarek do UM i tonery do drukarek, oraz spłata rat za sprzęt
laptop, telefon

9 535,22

Opłata za kopiarki w UM

17 048,00

Internet,oprogramowania,licencje oraz serwis oprogramowania,naprawy
i doposażenie komputerów i drukarek, dostęp do LEX,abonamenty TK
Express, hosting pow.dyskowej, podpisy elektroniczne, opłata za
częstotliwość PRL

69 313,39

Prowizje Sołtysów, inkasenci

60 820,24

Ubezpieczenia mienia

24 785,00

Drobny sprzęt do UM tj. żarówki, klucze, zamki, alkomat, pieczątki,
uzupełnienie apteczki, , lampy, teczki do archiwum, szafy metalowe,
żaluzje do biur, remont pomieszczeń w UMiG, zegar do Ratusza, montaż
stolarki drzwiowej sala ślubów, regały do archiwum, kalosze i kurtki
ochronne dla pracowników, telefony bezprzewodowe, telewizor, tablica
korkowa, konwektor, kosze do segregacji śmieci, czajniki, szafki biurowe,
firany sala ślubów

39 298,41

Obsługa bankowa

6 270,45

Obsługa prawna

82 650,00

Rozmowy telefoniczne w tym konserwacja centrali

21 204,37

Utrzymanie samochodów służbowych

22 747,66

Zakup samochodu służbowego Opel Meriva, oraz części eksploatacyjne

14 321,00
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Raty leasingowe za samochód służbowy SKODA KAROQ

21 238,42

Czynsz do umowy leasingu nr 30489/OP/19 ciągnik FARMTRAC

16 468,47

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej w budynku UMiG

1 845,00

Doradztwo prawno-podatkowe

36 683,23

Prasa, biuletyny dzienniki,książki

4 234,11

Przesyłki pocztowe, znaczki pocztowe

58 912,90

Podróże służbowe

3 336,46

Badania okresowe pracowników

1 235,00

Odpis na ZFŚS
Podatek od środków transportowych
Pozostałe wydatki w tym między innymi: monitoring oraz montaż nowego
monitoringu w UMiG, usługi kominiarskie, vat, tłumaczenia, woda min,
kawa, herbata-sekretariat, opłaty parkingowe, deratyzacja, koszty
przesyłek , opłata za częstotliwość i interpret.indywidualną, rejestr. ciągnik
Farmtrac

82 318,89
1 621,00

21 021,56

Przegląd serwisowy kotłów gazowych UMIG i Ratusz

1 783,50

Szkolenia pracowników

6 855,94

Opłata za wywóz odpadów komunalnych z UM

2 023,40

Opłaty sądowe i komornicze
Abonament RTV

11 843,47
1 267,35

POZOSTAŁE WYDATKI
Składka członkowska na Euroregion Pradziad
Składka członkowska dla Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Gór i Jezior
Składka członkowska Stowarzyszenie Subredion Południowy
Składka członkowska Związek Gmin Śląska Opolskiego

8 444,40
15 000,00
6 779,50
11 772,00

Środki finansowe na rekompensatę pieniężną dla policjantów służby
prewencyjne

7 000,00

Ministerstwo Sportu-zwrot należnego podatku VAT dotyczy hali Jarnołtów

3 377,00

Wydatek dotyczy wynagrodzenia za naprawę zegara w ratuszowej wieży

3 905,95

Wydatek dotyczy zakupu laptopów do projektu "Zdalna Szkoła"
Wydatek dotyczy zakupu drukarek "Środki w ramach 500+ dla
nauczycieli"
Promocja gminy- emisja spotów reklamowych na antenie Radia DOXA,
oraz promocja Gminy w Radio Nysa i Nysa hot, prezentacja w roczniku 30
lecie Samorządu Polski, statuetki, zestawy

RAPORT O STANIE GMINY OTMUCHÓW 2020 ROK

150 000,00
6 184,00

46 372,45

22

Wydatki okolicznościowe/ organizacja spotkań z emerytami, rolnikami,
seniorami, KGW, OSP, kombatantami, wiązanki okolicznościowe, org.
imprez okolicznościowych, kondolencje itp.Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,
życzenia wielkanocne, wyjazd do miasta partnerskiego w Albaniiudzielenie pomocy rzeczowej dla gminy Lezhe zgodnie z podjętą
uchwałą, wiadomości otmuchowskie

36 750,94

182,11

Ubezpieczenie mienia
Diety sołtysów

121 114,83

Opłata sądowa od pozwu o rozwiązanie Otmuchów PS Energetyka
Odnawialna Sp. z o.o.

5 000,00

Zakup Alkomatu - przekazany dla Policji w Otmuchowie

1 214,00

Wspólna obsługa administracyjna (ZOS)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 022,30

Wynagrodzenia pracowników

748 238,25

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

132 947,10

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup środków czystości

58 488,56
3 050,50

Zakup opału

44 677,35

Zakup pozostałych materiałów

13 013,89

Opłata za energię elektryczną i wodę

6 400,61

Zakup usług remontowych

123,00

Zakup usług zdrowotnych

40,00

Wywóz nieczystości i śmieci
Usługi pozostałe (bankowe, pocztowe,itp.)
Zakup usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki

1 225,92
27 614,41
4 382,90
50,92
242 378,97

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz Budżetów JST

28 899,68
537,00
1 468,92

Szkolenia pracowników
Wydatki majątkowe:
Wymiana kotła co w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

60 946,50

W dziale 750 wykonano 94,00 % planu

RAPORT O STANIE GMINY OTMUCHÓW 2020 ROK

23

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY, KADR I PŁAC.
Urząd posiadał w 2020 dwa służbowe samochody osobowe: Skodę Karoq i Dacię Logan a
następnie Opla Merivę. Skoda Qaroq, która wykorzystywana była przez Burmistrza i
przejechała 26.495 km (2019 - 23.061; 2018 - 26.362 km) a Opel Meriva wykorzystywany był,
jako samochód do rozwożenia poczty urzędowej i jednostek oraz do przewozu pracowników
do realizacji zadań w terenie. Przejechany dystans to 14.926 km (2019 - 26.044; 2018 - 28.681
km). Rozwieziono w 2020 roku 3.771 listów (2019-7325/2018-10.864 szt). Różnica wynika z
obostrzeń pandemicznych, które zmusiły nas do korzystania z usług pocztowych.
Do urzędu wpłynęło 19.067 dokumentów (2019 - 20.671; 2018-20.172), w tym 3.336 faktur
(2019 - 3.736; 4.168 -2018).
Wg wydziałów i stanowisk wygląda to następująco:, SM – 189 (2587-2019/2378-2018), ST –
506 (762-2019/697-2018), MK – 1.518 (3220-2019/3434-2018), USC – 1397 (1454-2019/1719-2018),
WF – 2.486 (2728-2019/3093-2018), WO – 1.850 (2043-2019/2161-2018), WK – 4.214
(3586-2019/1235-2018), WI – 3.174 (4543-2019/5396-2018), WS – 1.518 (96 w 2019 powstał)
(różnice matematyczne sum wynikają z faktu dekretowania dokumentów na kilka wydziałów).
Z urzędu wysłano 10.299 przesyłek pocztą tradycyjną i 3.000 e-mail’i oraz 560 poprzez
platformę ePUAP, doręczycielka rozniosła po Otmuchowie 7.153 przesyłek
(11.959-2019/6.919-2018), 3.771 listów rozwiózł nasz „pocztylion” po gminie i najbliższej okolicy
(w tym do Nysy) (2019-7.325/2018-10. 864. Razem daje to 10.924 szt.(25.607-2019/24.283-2018).
Wydział zapewnia obsługę Rady Miejskiej w Otmuchowie i jej komisji.
Wydział brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, OCHRONY
ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
Wydział koordynował działania służb ratowniczych i pomocniczych w zdarzeniach o
charakterze kryzysowym. Obsługujemy 12 jednostek OSP, które uczestniczyły w akcjach
ratowniczych o rozmaitym charakterze.
Jednostka OSP

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Łącznie

Buków

0

2

0

2

Goraszowice

1

4

0

5

Jasienica Górna

1

3

0

4

Jodłów

0

2

0

2

Kałków

7

12

0

19

Łąka

16

21

0

37

Maciejowice

10

11

1

22

Nadziejów

3

2

0

5

Otmuchów

35

78

2

115

Wierzbno

0

4

0

4

Wójcice

7

21

0

28

Śliwice

0

0

0

0
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Pracownicy wydziału prowadzą stronę internetową dot. zagadnień bezpieczeństwa, profil
na Facebook’u oraz aplikację „eRemiza” umożliwiającą przekazywanie informacji i ostrzeżeń.
Wysyłamy także wiadomości SMS.
Przeszkolono z zakresu BHP 47 osób.
Rozliczano paliwo pojazdów silnikowych i sprzętu strażackiego oraz ekwiwalent za działania
ratownicze członków OSP.
Dla OSP jak i nas wszystkich to był nietypowy rok. Sytuacja pandemiczna i idące za tym
ograniczenia spowodowały konieczność odwołania wszystkich odbywających się co rocznie
wydarzeń m.in. Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, Ćwiczeń Gminnych OSP jaki i
tradycyjnych spotkań strażaków z Zarządem Gminnym ZOSP RP oraz władzami gminny.
Sytuacja ta wcale nie spowodowała spadku ilości zdarzeń i wyjazdów strażaków.
Pandemia spowodowała jedynie wzrost ryzyka w trakcie działań strażaków i wymuszenie
pracy z zastosowaniem dodatkowych środków ochrony osobistej i to co dotychczas było
trudne stało się jeszcze trudniejsze. Wszystkie jednostki wyposażone zostały w konieczne
wyposażanie osobiste tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk i
sprzętu.
Wydział zajmuje się także Ochroną Informacji Niejawnych i Ochroną Danych Osobowych
(RODO) oraz dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
Zapewniono obsługę informatyczną UMiG oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Największym obciążeniem była realizacja zadań związanych ze stanem pandemii
koronowirusa.
Ponadto zrealizowano:
1. Opracowanie nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Otmuchów oraz
Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
2. Opracowanie nowej Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS
3. Aktualizacja dokumentacji z zakresu ZK, SO i OC
4. Ostrzeżenia meteorologiczne – 96
5. Koronawirus – maseczki, dezynfekcja itp.
6. Kwalifikacja wojskowa – 56 rocznik podstawowy, 3 rocznik starszy, 5 kobiet
7. Nadzwyczajne zdarzenia:
a. styczeń – akcja Ptasia Grypa,
b. podtopienia czerwiec – Maciejowice, Ulanowice, Kałków, Otmuchów,
Grodziszcze, Wójcice, Janowa, Sarnowice,
c. czerwiec – podtopienia Lubiatów
d. wrzesień – podtopienia Sarnowice, Ligota Wielka, Kijów, Łąka, Nadziejów,
Wierzbno
e. październik – awaria wodociągu Rysiowice
f.

październik-listopad – podtopienia upraw

g. październik – akcja ASF
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Zadania realizowane przez pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi:
1. Sporządzono sprawozdanie z trwałości zadania Maluch+ 2018 Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobek Otmuchów ul. Jagiełły.
2. Sporządzono sprawozdanie z trwałości zadania
Maluch + 2017 Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobek Kałków.
3. Przygotowano wniosek - oferty na konkurs „MALUCH+” 2021 – moduł 1b Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2021 żłobek Grądy.
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otmuchów. Przygotowanie
i rozliczenie zadania dot. utylizacji azbestu. Do programu przystąpiło 8 właścicieli
nieruchomości. Otrzymano dotację w wysokości
10.789,70 zł brutto. W ramach
realizowanego zadania unieszkodliwionych zostało 18,140 Mg wyrobów zawierających
azbest.
5. Realizacja zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
organizacja systemu utrzymania czystości i porządku w gminie.
6. Przygotowanie uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Otmuchów:
•

1/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,

•

2/ w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Otmuchów.

7. Wprowadzenie danych do Wojewódzkiej Bazy Azbestowej, sporządzenie
sprawozdawczość
8. Prowadzenie i aktualizowanie danych zawartych w Gminnej Bazie Azbestowej
sprawozdawczość.
9. Prowadzenie i aktualizowanie Gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
sprawozdawczość.
10. Prowadzenie i aktualizowanie Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych,
sprawozdawczość.
11. Prowadzenie i aktualizowanie Rejestru Działalności Regulowanej, sprawozdawczość.
12. Sporządzenie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami.
13. Sprawozdania GUS, analizy, ankiety.
14. Sporządzenie Analizy stanu gospodarki odpadami.
15. Rozliczenia dotacji z zakresu zadań zleconych.
16. Przyjęcie i weryfikacja ok. 750 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Otmuchów.
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17. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności,
wprowadzono 226 wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
18. Wydano 69 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 4 decyzje jednorazowe na
sprzedaż napojów alkoholowych, 10 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
19. Przyjęto i zweryfikowano 57 oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi za
rok poprzedni oraz przyjęto w 3 ratach opłaty stosownie do wydanych zezwoleń.
Stanowisko ds. ochrony środowiska:
I.
Realizacja działań priorytetowych w zakresie ochrony powietrza:

1. Realizacja celowej dotacji na dofinansowanie kosztów zw. z wymianą kotła na paliwo
stałe na ekologiczne, zgodnie z uchwałą nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 5 września 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy
Otmuchów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
ochroną powietrza- realizowane w ramach osi priorytetowej V Ochrona powietrza,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5 Ochrona powietrza RPO WO na
2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr RPOP.05.05.00-16-0007/19-00 z dnia
25.09.2019r. Projekt pn: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów” realizowany
w ramach działania 5.5. „Ochrona powietrza”, oś priorytetowa V: „Ochrona
Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W 2020 zrealizowano 7 wniosków i dokonano wymiany kotłów w 7 budynkach mieszkalnych z
ogólnej liczby: 23 zgłoszonych deklaracji, zawarto odpowiednio umowy o dotację, a
następnie dokonano wymiany kotłów do końca 2020r. przedłożono dokumenty do rozliczenia
ww. dotacji. Wypłacono do końca 2020 r. ww. dotację na kwotę na ok. 67 tys. zł.

2. Dofinansowanie do wymiany kotłów w programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu - Gmina Otmuchów na podstawie porozumienia zawartego we wrześniu 2019r.
dot. udziela pomocy mieszkańcom przy sporządzaniu wniosków, kompletowaniu,
weryfikacji oraz przesyłania do Funduszu z wykonaną ocena wniosku i załączników.
Gmina służy pomocą również przy wypełnianiu, drukowaniu, sprawdzaniu wniosków o
płatność po wykonaniu wymiany kotła grzewczego. Złożono za pośrednictwem Gminy
13 wniosków. Zgłaszane są problemy mieszkańców dot. umiejętności wypełnienia
wniosku. W 2021 roku zostanie uruchomiony Punkt informacyjno-konsultacyjny w UM i G
w Otmuchowie.

3. Sporządzono do WFOŚ i GW w Opolu sprawozdanie dot. wypłaty z tyt. wydanych
zaświadczeń - 5 szt. przez OPS w Otmuchowie za IV kwartał 2020 r. – dot. uprawnień
do podwyższonego poziomu dotacji z Programy „Czyste Powietrze” na kwotę 300 zł. ,
po weryfikacji 250 zł.

4. Dotację z Budżetu Gminy Otmuchów na likwidację kotła tzw. tzw. „kopciucha” na
ekologiczne. Zrealizowano wypłatę dotacji do wymiany 21 szt. kotłów na kwotę ok. 34
tyś. zł.
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5.

Zakupione sensory (3 MIASTO I 3 GMINA) zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
stale monitorują wskaźniki zanieczyszczeń, które są dostępne i aktualizowane na stronie
UM i G w Otmuchowie. Koszt w 2020 r. to 5756,40 zł. Nadzorowanie i meldunki na
stronie w sytuacji przekroczenia norm w zakresie zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego.

6. Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami (część ekologiczna i harmonogram) o
dotację do wymiany kotła grzewczego na węgiel na kocioł na ekogroszek w Sali
gimnastycznej w Otmuchowie ( poprz. Wójcice) wraz z montażem komina
spalinowego w budynku Sali – dotacja 25.400 zł.

7. Ogłoszono III nabór wniosków na planowane dofinansowanie do wymiany kotłów
grzewczych w ramach RPO WO – wpłynęło 8 wniosków, z czego 3 właścicieli
zrezygnowało i 2 nie kwalifikowało się.

8. Przesłano opracowane dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego dot. formularza zmian
dot. wymiany 4 osób po rezygnacji poprzednich wnioskodawców oraz przesuniecie
terminu realizacji projektu PRO WO 5.5. Ochrona Powietrza do września 2022 roku.

9. Przygotowanie wniosku o dotację celową na finansowanie kosztów realizacji zadania z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - „Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie”.
II.

W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1. Wykonano 4 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dot. ochrony wód przed
wprowadzaniem ścieków bytowych.
2. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie wydawania pozwoleń Wodnoprawnych.
III.

Działania w zakresie Oceny oddziaływania na środowisko (Decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach).

1. Przeprowadzenie postępowania adm. z wniosku z dnia 04.03.2020 r. Firmy IBC SE PL18
Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa 4 elektrowni
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na terenie działek nr: 22, 23, 24, położonych
w Otmuchowie, Obręb Wójcice.
2. Przeprowadzenie analizy dokumentacji z wniosku z dnia 04.03.2020 r. Firmy IBC SE PL18
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW na działce nr: 404, położonej w Otmuchowie, Obręb Wójcice+ wydanie postanowienia nr WK.6220.1.2020 z dnia 12.03.2020 r. o odmowie wszczęcia
postępowania administracyjnego.
3. W związku z kontynuacją postępowania po uchyleniu w 2020 roku decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach z 2015 r. dla Kopalni Kamienna Góra na wydobycie
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granitu i gnejsu dokonano analizy wszystkich wyroków w sprawie i przesłano
wnioskodawcy szczegółowy zakres do opracowania raportu OOŚ.
4. Wydano decyzje nr WK.6220.1.11.2017 z dnia 05.09.2020 r. o umorzeniu postępowania z wniosku Inwestora P. Jolanty Zając dot.. Budowy budynku pensjonatowego w
Wójcicach, Otmuchów, Obręb: Wójcice ( upłynęło ponad 3 lata od daty wydania
postanowienia o nałożeniu obowiązku wykonania Raportu OOŚ.
5. Wydano decyzje nr WK.6220.5.7.2014 z dnia 03.09.2020 r. o umorzeniu postępowania - z
wniosku Inwestora P. Dariusza Cichewicz zam. Otmuchów dot. Budowy Stacji Paliw,
restauracji i hurtowni ogrodniczej w Otmuchowie< Obręb: Wójcice (upłynęło ponad 3
lata od daty wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku wykonania Raportu
OOŚ).
6. Wydano dla Gminy Paczków postanowienie – opinię, jako organu prowadzącego
postępowanie, nr WK.6220.1.2.2020 z dnia 06.05.2020 r. dot. wniosku P. Anny Sarna DHV
Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, z dnia 28.01.2020 r., działającej
na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 22 maja 2019r. Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą: „Udrożnienie zbiornika Otmuchów”, zlokalizowanego na terenie Gminy
Paczków, obręb 0008 Ścibórz nr ewidencyjny działek: 698/4, 822, 698/2, 37 oraz na
terenie Gminy Otmuchów, obręb 0001 Otmuchów nr ewidencyjny działek: 1327/5.
IV.

Opłaty – sporządzenie deklaracji, naliczenie nadzorowanie wpłaty.

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska - Gmina odprowadza corocznie do Urzędu
Marszałkowskiego opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłatę wylicza się na
podstawia zużycia paliwa w pojazdach służbowych i innych niż osobowe służące
wykonywaniu zadań adm. Opłaty wylicza się dla Gospodarstwa Komunalnego, Dom
Kultury Zamek, M-G Dom Kultury.
2. Przekazanie do PGW Wody Polskie 4-ch kompletów oświadczeń za 4 kwartały 2020 r.
dla 6-ciu funkcjonujących pozwoleń wodno-prawnych i wynikających z tego tytułu
opłat stałych i zmiennych za usługi wodne. W procesie inwestycyjnym wydawane są
decyzje pozwolenia wodno-prawne, z których wynikają określone obowiązki dla
inwestora i korzystanie z wód podlega opłacie. Dot. decyzji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
V.

Nr WR.ZUZ.4.421.71.2018.WB z dnia 05.04.2018r. (m .Otmuchów- w. opadowe)
Nr ROŚ.6341.8.2011.MK z dnia 21.03.2011r.( w. targowisko)
Nr ROŚ.6341.3.2012.EM z dnia 12.04.2012r. 9Wyloty Ligota W.)
Nr ROŚ.6341.12.2012.EM z dnia 18.06.2012r.Wyloty ścieków (wyloty Ligota W.)
Nr ROŚ.6341.33.2016.JM z dnia 14.10.2016r. (wylot ścieków Maciejowice),
Nr WR.ZUZ.4.4210.170.2020.TD z dnia 18.08.2020 r. ( Oczyszczalnia Starowice)
Działania w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz ponoszenia opłat z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

1. Wnioskowanie o dokonanie umorzenia przez Marszałka Woj. Opolskiego w zakresie
naliczenia opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2020 r. z tyt.
wydanych decyzji przez Starostę Nyskiego Inwestorowi – Gminie Otmuchów w
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sytuacji powiększenia terenu inwestycji i braku działek o niskich klasach
bonitacyjnych:
1) Kałków - żłobek dobudowa,
2) Wierzbno - Świetlica wiejska,
3) Rysiowice - Świetlica wiejska,
4) Buków – szatnia sportowa.
2. Wydawanie postanowień - opinii – jako organ opiniujący w trybie postępowania
Starostwa Powiatowego w Nysie dla osób fizycznych dot. wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej przy wyk. Inwestycji - wydano 13 postanowienia.
VI.

Postępowania w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego .
1. Nadzorowanie poprzez kontakt z zakładami wydobywczymi na terenie Gminy
Otmuchów dot. terminowych wpłat opłat eksploatacyjnych na konto Gminy z tyt.
wydobycia kruszywa i minerałów.

VII.

Działania interwencyjne w przypadku zgłoszenia działań niezgodnych z przepisami
Prawa Ochrony Środowiska.
1. Zgłoszenie 03.06.2020 r. dot. prowadzenie zakładu lakiernictwa za terenie osiedla
Lata Kwiatów. Wykonano kontrole i pouczono o obowiązujących przepisach w
zakresie ochrony środowiska.
2. Interwencja Związku Wędkarskiego z dnia 03.02. 2020 r. dot. przedostawania się
ścieków do rzeki Widna i powstania zagrożenia dla gatunków ryb – kontrola i
usuniecie awarii w oczyszczalni w Kałkowie.
3. Przekazanie do Starosty Nyskiego wg. kompetencji zgłoszenie z dnia 28.11.2019r.
dot. emisji hałasu z zakładu obróbki metali metoda malowania proszkowego w
Otmuchowie (Obręb: Wójcice).
4. Wykonanie kontroli – 04.08.2020 r. i sporządzenie bilansu ścieków pochodzących z
zakładu obróbki metali metoda malowania proszkowego w Otmuchowie (Obręb:
Wójcice) – pismo przesłane przez PPIS w Nysie.
5. W dniu 04.06.2020 r. dokonano kontroli w m. Jasienica Górna nr 5 w sprawie
niedrożności rowu – działka 370 ),
6. Przeprowadzono kontrole nieruchomości w dniu 02.01.2020 r. w sprawie
odprowadzania wód opadowych z terenu nieruchomości poł. w Zwanowicach nr
17 i 18.

VIII. Inne działania wynikające z obowiązków organu - określonych w ustawach.
Raport do KOBIZE – (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) wniesiono
raporty za 2020 r. dot. emisji zanieczyszczeń powietrza dla: Urzędu Miasta i Gminy w
Otmuchowie, Gospodarstwa Komunalnego (wraz z Wodociągami), Domu Kultury
Zamek, M-G Dom Kultury w Otmuchowie.
IX. Przystąpienie do programu LIVE działania pomocne dla mieszkańców Gminy
Otmuchów w zakresie .
LIVE - w projekcie bierze udział 42 gminy z terenu woj. Opolskiego, to ponowny wniosek
o środki unijne Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na stworzenia w 2021 r. od sierpnia
stanowiska tzw. Koordynatora do spraw ochrony powietrza i realizatora Programu
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Ochrony Powietrza w Gminie Otmuchów. Finansowanie zewnętrzne przez 12 m-cy
zatrudnienia pracownika, wyposażenie stanowiska, studia podyplomowe i ostatecznie
uzyskanie tut. Audytora spełniania standardów emisyjnych.
X. Przystąpienie i realizacja zadania w ramach „Tygodnia działań” podczas
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2020, który odbędzie się w dniach:
16-22 września 2020 r.
1. Zrealizowane zadania - Tydzień działań - ETZT 2020 w dniach 16-22.09.2020 r. Hasło akcji:
Zeroemisyjna mobilność dla każdego - GMINA OTMUCHÓW:
1) Cykl spacerowy - realizowany w szkołach–SP w Otmuchowie, ZSP w Kałkowie-spacer
2) Leśnictwo Buków-nasadzenie drzewek;
3) Wzrost aktywności ruchowej uczniów ze SP w Grądach;
4) Spacery historyczne mieszkańców po Otmuchowie oraz spacer edukacyjny z
przedszkolakami - organizowanej przez MGDK w Otmuchowie;
5) Konkurs plastyczny w wybranych szkołach pt. Zero emisji w mobilności-ZSP w
Jarnołtowie;
6) Pogadanka w szkołach z udziałem Policji pt. Marsz pierwszaka zasady bezpiecznej
drogi do szkoły,- boisko przy szkole podstawowej w Otmuchowie oraz w szkołach na
terenie Gminy: ZSP Kałków:
7) Piesze zwiedzanie ciekawostek Otmuchowskiej historii dla uczniów szkół
podstawowych – MGDK w Otmuchowie:
8) Marszobieg pierwszaków - ZSP w Kałkowie.
Zadania zrealizowane na stanowisku ds. Rolnictwa
1. Wycinka drzew:
a) a/ Wnioski złożone przez osoby fizyczne - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub
drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na
terenie Miasta i Gminy Otmuchów.
- 70 wnioski rozpatrzone, zakończone wizją w terenie i spisaniem protokołu z oględzin.
b) b/ Wnioski złożone przez osoby prawne, spółki, lub instytucje - o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów.
- 15 wniosków zakończonych wizją w terenie i spisaniem protokołu z oględzin oraz
wydanych decyzji.
Razem złożonych i rozpatrzonych wniosków: 85
- 18 wnioski złożone przez Gminę Otmuchów do Starostwa Powiatowego w Nysie w
sprawie zgody na usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Otmuchów, poprzedzonych przygotowaniem pełnej
dokumentacji.
- w tym 1 wniosek złożony przez Gminę Otmuchów do Konserwatora Zabytków w
Opolu w sprawie zgody na usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Otmuchów, poprzedzonych przygotowaniem pełnej
dokumentacji.
2. Wnioski w sprawie przycięcia drzew w obrębie korony:
– 8 wnioski rozpatrzone,
3. Wnioski złożone na zbieranie chrustu i suchych gałęzi:
- 48 złożonych i rozpatrzonych wniosków – wydano zezwolenia na określony teren
stanowiący własność Gminy Otmuchów
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4. Łowiectwo:
- bieżące sprawy związane między innymi z ogłoszeniami planów polowań i ich
zatwierdzeniem.
5. Podtopienia użytków rolnych na terenie Miasta i Gminy Otmuchów:
– 17 złożonych wniosków/ zgłoszeń przez rolników, zakończonych wizją w terenie przez
komisję powołaną przez Wojewodę Opolskiego.
– sporządzone protokoły z szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej, spowodowanym wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego zostały wysłane w terminie do Wojewody Opolskiego celem
rozpatrzenia,
– bieżąca aktualizacja składu komisji do przeprowadzenia szacowania szkód powstałych
w uprawach rolnych.
6. Zawarta umowa z lekarzem weterynarii:
- umowa zawarta 02.01.2020r na usługę polegającą na udzieleniu pierwszej pomocy
weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, głównie psom i kotom z terenu gminy Otmuchów,
rannych w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których
skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji w okresie poza godzinami pracy
Schroniska dla Zwierząt w Konradowej.
7. Uchwała nr XV/152/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 marca 2020r w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2020 r na terenie Gminy Otmuchów.
8. Współpraca ze schroniskiem w Konradowej (stworzenie we współpracy z powiatem i
innymi gminami ambulatorium dla zwierząt):
- Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie realizacji zadania
polegającego na utworzeniu ambulatorium dla zwierząt na terenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt we wsi Konradowa.
Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na realizację zadań polegających na
wykonaniu przyłącza wody, wykonania ogrodzenia wybiegu dla psów, modernizacji
ogrzewania – wymiana pieca c.o w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej:
9 214,65 zł,
– uczestniczenie w spotkaniach i pozostałe działania dot współpracy ze Schroniskiem w
Konradowej.
9. Sprzedaż drewna dla osób fizycznych z Gminy Otmuchów, Kombatantów i Sybiraków,
szkół:
Kwota za sprzedaż drewna w 2020r:
sprzedaż drewna opałowego: - 10 107,50 zł
10. Sterylizacja/ kastracja / zakup karmy dla bezdomnych zwierząt:
– 37 złożonych wniosków i wydanych skierowań na zabieg.
Koszt poniesiony przez Gminę Otmuchów: 6 400,00 zł w tym na karmę dla bezdomnych
zwierząt.
11. Sprawozdania z zakresu stanowiska oraz bieżące sprawy.
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WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I GEODEZJI
1. Zgłoszone szkody w 2020 r.

2. Wydane zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynku – 36
3. Wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności – 0
4. Wydane decyzje potwierdzające podział działek – 44
5. Wydane decyzje dotyczące rozgraniczenia gruntów – 16
6. Zbyte nieruchomości w liczbie 26 w tym:
- 3 lokali mieszkalnych,
- 16 działek budowlanych,
- 2 działki z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania,
- 5 działek przeznaczonych na cele ogrodowe lub rolne,
- 0 lokal użytkowy.
7. Zawarto 210 umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 36,4412 ha.
8. Zakończono 25 postępowania administracyjne dotyczące ustalenia opłat adiacenckich.
9. Zawarto 5 umów na użyczenie gruntów będących własnością Gminy Otmuchów.
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URZĄD STANU CYWILNEGO
Lp

1.

2.

Nazwa

Realizacja zadań z
zakresu rejestracji
stanu cywilnego

Realizacja zadań z
zakresu ewidencji
ludności

Zadania służące realizacji celu

2019

2020

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w
trybie zwykłym i szczególnym

182

140

Czynności materialno-techniczne z zakresu
rejestracji stanu cywilnego

77

120

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
(skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych)

1450

1458

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz
przyjmowanie oświadczeń

97

38

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w
aktach stanu cywilnego

210

236

Sporządzanie przypisków w aktach stanu
cywilnego

576

1306

Migracja aktów do Rejestru Stanu
Cywilnego

750

765

Wydawanie decyzji w sprawie imion i
nazwisk

6

6

Usuwanie niezgodności w PESEL i RDO

290

124

Tworzenie zleceń do innych USC w sprawie
migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru
Stanu Cywilnego

798

803

Sporządzanie sprawozdań z rejestracji stanu
cywilnego

15

12

Przygotowanie wniosków o wręczenie
medali za długoletnie pożycie małżeńskie

23

18

Wręczenie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie

19

0

Udzielanie ślubów cywilnych

18

14

Udzielanie ślubów cywilnych w plenerze

4

2

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia
wyjazdu na pobyt: czasowy, stały,
Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego

716

1737

Nadanie, zmiana i anulowanie numeru
PESEL

81

15

Udostępnianie danych ze zbiorów
meldunkowych, ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych,
rejestru mieszkańców oraz rejestru
zamieszkania cudzoziemców

138

178
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Lp

3

4.

Nazwa
ludności

Realizacja zadań w
zakresie dowodów
osobistych

Zadania służące realizacji celu

2019

2020

Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów
meldunkowych, rejestru mieszkańców oraz
rejestru zamieszkania cudzoziemców

565

379

Prowadzenie postępowań w sprawach
meldunkowych

7

6

Sprawozdania z zakresu spraw
obywatelskich

15

16

Wydawanie dowodów osobistych

1037

649

Unieważnianie dowodów osobistych

205

850

Przeprowadzenie konkursów

11

9

Zawarcie umów

11

9

45

28

Przeprowadzanie procedur ustawowych

22

22

Organizacja rozgrywek i turniejów na
obiekcie ORLIK

5

0

Organizacja treningów dla
zorganizowanych drużyn sportowych

156

108

Przygotowanie do przekazania do archiwum
kopert dowodowych osób zmarłych

1345

350

Obsługa wyborów w zakresie spisów
wyborców

2

2

Realizacja zadań z
zakresu pożytku
publicznego

5.

Realizacja zadań z
zakresu zamówień
publicznych

6.

Popularyzacja
sportu na terenie
Gminy Otmuchów

7.

Inne

Analiza sprawozdań organizacji

WYDZIAŁ FINANSOWY I PODATKÓW
PODATKI I ODPADY
Rodzaj

2020

2019

Decyzje wymiarowe

6283

5 860

Decyzje zmieniające

1065

972

Decyzje o umorzeniu

45

11

564

445

4952

4 068

Decyzje o uldze

13

33

Zaświadczenia

149

304

Decyzje o akcyzie

343

340

Postanowienia
Upomnienia
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Tytuły wykonawcze

172

181

Wezwania

245

2 219

0

4

Książeczki na śmieci

6293

3 880

Noty obciążeniowe

253

431

1567

1529

175

163

22 119

20 440

Pozwy

Faktury VAT
Kwitariusz przychodowy
RAZEM
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otmuchów
ul. Sienkiewicza:
- wartość umowy; 20 910,00 brutto,
- czas realizacji: 22.05.2019 r – 22.05.2020r
2. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otmuchów
obręb Śliwice,
- wartość umowy : 91 093,80 brutto
-czas realizacji:16.10.2018 - 08.05.2020
3. Budowa przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Starowice –
wartość około 100 000,00 zł.
Realizacja do 15.12.2020r. Rozliczono inwestycję.
4. Budowa odcinka Kanalizacji Sanitarnej wraz z przepompowni ścieków w Otmuchowie przy
ul. Wyspiańskiego
Decyzja nr 347/12 Starosty Nyskiego z dnia 26.05.2017 r. , która stała się ostateczna dnia
19.06.2017 r.
Dziennik budowy został wydany dnia 23.0.2020 r. (ostatni wpis 14.12.2020 r. )
5. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Nysa koszt za rok 2020 wyniósł 1538,73 zł.
Uchwała została podjęta przez Gminę Nysa gdyż ona jest Gminą wiodącą i taka umowa
została podpisana .
6. Koncepcja oczyszczalni ścieków REWOŚ Sp. z o.o.– opracowanie koncepcji i modernizacji
gospodarki wodno -ściekowej (budowy oczyszczalni ścieków) w gminie Otmuchów w
miejscowościach Piotrowice Nyskie, Jarnołtów i Kałków. Umowa nr 137/WS/7011/37/2020
zawarta 16.09.2020 r. Protokół przekazania koncepcji dnia 30.11.2020 r. Koszt całkowity
opracowania to 23 270, 00 zł .
7. Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę
drogi 1632O na odcinki Biała Nyska – Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy
Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych
W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek ulicy Krakowskiej i ulicy Kolejowej
prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie.
- Gmina Otmuchów wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę inwestycji. Podpisana umowa
w dniu 18.09.2019r.
- całkowity przewidywany koszt realizacji zadania – 4.778.050,88 zł
- dofinansowanie (kwota wnioskowana) – 2.868.030,52 zł ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020
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W roku 2020 został zrealizowany zakres z branży sanitarnej i elektrycznej, natomiast branża
drogowa jest w trakcie realizacji – odbiór końcowy – 14.05.2021
8. zamówienia publiczne
• opracowano nowy regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 130000,
zgodnie z założeniami zmienionej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• opracowano nowe wzory dokumentów i regulaminu komisji przetargowej, zgodnie z
założeniami zmienionej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• opracowano oraz przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych Roczne Zestawienie
przeprowadzonych zamówień publicznych,
• opracowano oraz opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych - roczny Plan
Zamówień Publicznych
9. MALUCH+ 2020
- złożono wniosek 12.11.2019r do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
- stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez utworzenie nowego
obiektu Żłobka w istniejącym przedszkolu nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka,
- utworzonych zostało 35 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez odłączenie z
obiektu 2 sal i przyległych do nich pomieszczeń zostanie utworzona nowa placówka o pow.
ok 230 m2 .
Wykorzystanie dofinansowania do 31.12.2020r.Okres trwałości 5 lat (do 31.12.2025r).
- dofinansowanie: 875 000,00 zł
- ogółem wydatki na zadanie: 1 152 526,28 zł
Inwestycja zakończona w dniu 30.11.2020r.
Sporządzono sprawozdanie do inwestycji, rozliczono.
10. MALUCH+ 2021
- złożono wniosek 12.10.2020r do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
- została podpisana umowa o dofinansowanie,
- stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez utworzenie nowego
obiektu Żłobka w miejscowości Grądy gm. Otmuchów.
- utworzonych zostanie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez przebudowę
obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia Żłobka w Grądach nr
32.
Wykorzystanie dofinansowania do 31.12.2021r .Okres trwałości 5 lat
- dofinansowanie: 1 200 000,00 zł
- ogółem wydatki na zadanie: 1 500 000,00zł
Zakończenie inwestycji do dnia 30.12.2021r.
- sporządzana jest dokumentacja na realizację inwestycji.
11. Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” –
„Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką
istniejących budynków przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie:
- złożono wniosek o dofinansowanie w dniu 19.12.2018r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020
- wartość zadania: 2 260 280,00 zł
- dofinansowanie: 1 875 806,37 złw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020
- sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
Wyłoniono wykonawcę, aktualnie trwają prace.
Termin zakończenia robót: 31.05.2022 r.
12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
- celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
Otmuchów,
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- w 2019 r - przygotowanie dokumentacji – w 2020r wyłonienie wykonawcy na roboty
budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
- całkowity koszt zadania 1 278 591,25 zł
- dofinansowanie 983 782,55 zł
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wyłoniono wykonawcę, aktualnie trwają prace.
Zakończono inwestycję: 20.04.2021 r. – Protokół odbioru końcowego.
13. Maciejowice świetlica etap I
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach, remont pomieszczenia przygotowalni
posiłków opartej na „cateringu” wraz z możliwością odgrzewania posiłków, z sanitariatami,
budową chodnika z podjazdem dla niepełnosprawnych.
- złożony wniosek,
- zakończenie zadania inwestycyjnego – planowany czerwiec 2020 r.
- wartość całkowita zadania: 311 253,59 zł
- dofinansowanie: 100 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu.
- wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady LGD i wraz z całą dokumentacją został przesłany
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Wyłoniono wykonawcę, aktualnie trwają prace.
Zakończono inwestycję: 30.04.2021r. Protokół odbioru końcowego.
14. Maciejowice świetlica etap II
• przebudowa świetlicy wiejskiej – roboty budowlane, ściany, sufity, posadzki, stolarka ,
scena,
roboty remontowe i renowacyjne - wentylacja, klimatyzacja, kotłownia, instalacja
p.poż.
- złożony wniosek,
- zakończenie zadania inwestycyjnego - planowany na grudzień 2020r
- wartość całkowita zadania – 533 362,97 zł
- dofinansowanie: 339 379,00 zł
Wyłoniono wykonawcę, aktualnie trwają prace.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.05.2021r.
15. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego – Utworzenie
Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie
Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie składać się będzie z dwóch
komplementarnych części: wielofunkcyjnego budynku oraz ogrodu ochrony różnorodności
biologicznej z cechami ogrodu sensorycznego i edukacyjnego. Centrum będzie ośrodkiem
edukacji ekologicznej w zakresie różnorodności i ochrony gatunków rodzimych.
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej,
• zawarta umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej – ostateczny termin do
31.07.2020r, aneks do umowy.
Wykonawca nie zrealizował zadania. Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony, wyłoniono
wykonawcę. Termin: 30.04.2021 r.
Okres realizacji inwestycji- zakończenie – II kw. 2021 r.
Wartość całkowita zadania: 1.862 239,24 zł
Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020
16. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kałkowie II –
- przygotowanie dokumentacji,
- modernizacja systemu grzewczego,
- modernizacja systemu oświetlenia na oświetlenie LED,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej piwnic,
- okres realizacji inwestycji – zakończenie IV kwartał 2020r
•
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- wartość całkowita zadania 635 716,95 zł
- dofinansowanie 419 225,82 zł
Inwestycja zakończona protokołem odbioru końcowego.
17. Fundusz sołecki za 2020 r:
- za rok 2019 należy rozliczyć fundusz do 31.05.2020r (rozliczony został 08.04.2020r),
- za rok 2019 wyniosł 154 104, 06 zł,
- kwota zwrotu – 40 381,43 zł,
- fundusz sołecki w roku 2019 obejmował sołectwa: Buków, Goraszowice, Jasienica Górna,
Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Meszno, Nadziejow, Ratnowice, Ulanowice, Zwanowice.
Rozliczono.
18. Odnowa wsi 2020 r :
- w ramach zadania zostało złożonych 7 wniosków,
- zrealizowano 5 z nich – następujących sołectw: Buków, Jodłów, Ligota Wielka, Meszno,
Zwanowic,
- rozliczenie zadania za rok 2019 – do 30. 10. 2020r,
- łączna kwota zadania wraz z wkładem własnym wynosi 34 604, 20 zł.
WYDZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI
Czynność
Wnioski o ustalenie warunków zabudowy
Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ilość
192
20
109
19

Decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy

5

Decyzje o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

1

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w MPZP oraz Studium a
także wypisów i wyrysów w MPZP
Postanowienia w sprawie wstępnych projektów podziałów

267
31

Prowadzenie postępowania w sprawie Sporządzenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1

Przebudowa obiektu „Sandacz” położonego przy ul. Plażowej 2 w
Otmuchowie na „Ośrodek dziennego pobytu”

1

Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach – instalacje CO i wodcan oraz ocieplenie ścian fundamentowych

1

Adaptacja ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego „Skalnik” w
Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej

1

Przygotowanie dokumentacji dot. przebudowy obiektu Zespołu Szkolno –
przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32

1

Przygotowanie dokumentacji w sprawie budowy niecko basenowej dla
dzieci na kąpielisku miejskim w Otmuchowie wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

1
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Przygotowanie dokumentacji dot. przebudowy, remontu i zmiany sposobu
użytkowania mostu kolejowego na most pieszo – rowerowy z oświetleniem
ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w Otmuchowie

1

Przygotowanie sprawozdania do GUS w sprawie planowania przestrzennego
na terenie gminy Otmuchów

1

Decyzja w spawie dodatku mieszkaniowego

45

Decyzje w sprawie dodatku energetycznego

18

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym – zmiana

2

Umowa o korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Otmuchów

6

Porozumienie w sprawie rozliczenia należności z tytułu korzystania z
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów

2

Umowa o świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej
1
Uzgodnienie o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym

1

Przydział mieszkania

2

Umowa najmu lokalu

4

Umowa udostępnienia pomieszczenia

4

Umowa użyczenia pomieszczenia

5

Porozumienie w sprawie rozliczenia należności z tytułu najmu

2

Umowa w sprawie dopłaty w 2021 roku z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

1

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej

6

Drogi i mosty
Wydatki na remonty dróg w 2020 roku
Nazwa zadania

Koszt w zł

droga w m. Wierzbno ( dz. 275, 53/2 )

8320,46

chodnik m. Otmuchów, ul. Jagiełły ( dz. 1346/3 )

1676,94

droga w m. Ligota Wielka ( dz. 254/13 )

4575,45

droga m. Lubiatów ( dz. 148 )

1537,50

droga w m. Otmuchów, ul. 1-go Maja ( dz. 1256/3 )

3417,24

chodnik – m. Łąka ( dz. 44/1 )
chodnik m. Jodłów ( dz.214/1 )
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droga w m. Kałków ( dz. 342 )
droga w m. Ligota Wielka ( dz. 175 )
droga w m. Kałków ( dz. 347 )
droga w m. Otmuchów, ul. Różana ( dz. 1078,1116/7 )
droga w m. Otmuchów, ul. Aroniowa ( dz. 270 )

2324,09
79181,25
4029,48
10632,74
3879,52
136133,70
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ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA – EDUKACJA
Jednostka budżetowa pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie obsługiwała w roku
2020 następujące jednostki budżetowe z terenu gminy Otmuchów:
L.p
.

Nazwa jednostki

Adres

1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Otmuchowie

ul. Krakowska 38
48-385 Otmuchów

2

Zespół Szkolno - Przedszkolny , Szkoła Podstawowa,
Publiczne Przedszkole w Gradach

Grądy 32
48-385 Otmuchów

3

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa Nr ul. Kalinowa 39
2, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Otmuchowie
48-385 Otmuchów

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa,
Publiczne Przedszkole w Mesznie

Meszno 69
48-385 Otmuchów

5

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa,
Publiczne Przedszkole w Maciejowicach

Maciejowice 49
48-385 Otmuchów

6

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa,
Publiczne Przedszkole w Kałkowie

Kałków 61a
48-385 Otmuchów

7

Zespół Szkól Gimnazjalnych, Szkoła Podstawowa,
Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie

Jarnołtów 88
48-385 Otmuchów

8

Zespół Szkół w Otmuchowie

ul. Krakowska 56
48-385 Otmuchów

9

Zespół Przedszkoli w Otmuchowie

ul. Jagiełły 3,
48-385 Otmuchów

10 Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej

Jasienica Górna 36,
48-385 Otmuchów

11 Żłobek w Kałkowie

Kałków 69,
Otmuchów

12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Sienkiewicza 4c,
48-385 Otmuchów

13 Gospodarstwo Komunalne

ul. Krakowska
48-485 Otmuchów
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Wydatki jednostek budżetowych obsługiwanych przez ZOS
w Otmuchowie
Jednostka budżetowa

Plan

Wykonanie

% realizacja
planu

Gospodarstwo Komunalne/
wodociągi

5.545.500,00

5.461.212,86

98,48%

Ośrodek Pomocy Społecznej

21.424.134,96

20.848.129,27

97,31%

Zespół Obsługi Szkolnictwa w okresie 01 stycznia 2020 roku do 31.12.2020 roku na obsługę
zadań statutowych dysponował zaplanowana kwotą w wysokości 1.590.994,06 zł,z tego wykonano wydatki na poziomie 99,00% tj. 1.575.104,27 zł,- rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.381.506,78zł,- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 150.139,37 zł,- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.435,44zł,- rozdział 80153 Dotacje-darmowe podręczniki – 1.022,68zł,Poniższe zestawienie przedstawia w ujęciu analitycznym wydatki wykonane na
poszczególnych zadaniach w placówkach oświatowych:
Wydatki budżetowe na zadania oświatowe za okres od 1 stycznia 2020r.
do 31.12.2020r.
Plan

Wykonanie
21.028.796,76

% realizacja
planu

20.061.805,42

95,40%

13.027.986,00

100%

391.167,27

98,44%

dotacja dofinansowania pracodawcom za kształcenie
młodocianych pracowników

86.197,33

50,70%

dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

33.948,36

70,53%

Dotacja MALUCH+

48.600,00

100%

100.815,94

97,60%

Zdalna Szkoła

72.000,00

-----------

Zdalna Szkoła+

78.000,00

-----------

340,60

40,79%

z tego ZOS w Otmuchowie

subwencja oświatowa
dotacja przedszkolna

Dotacja na zakup podręczników dla szkół podstawowych
i gimnazjów

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów
niepełnosprawnych

Zadania oświatowe „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – wydatek został zrealizowany
bezpośredni z budżetu gminy.
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Programy realizowane w 2020 roku z dotacji dofinansowane wkładem własnym przedstawiają
się następująco:
Program

Dotacja

Wkład własny

Razem:

Stypendium Szkolne

51.868,00

8.487,08

60.354,08

Razem:

51.868,00

8.487,08

60.354,08

Wykonanie wydatków budżetowych na poszczególnych działach za okres
01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Dział

Razem:

Plan

Wykonanie

od

Realizacja planu w %

750

1.391.936,00

1.381.506,78

99,29%

801

18.249.136,66

17.604.279,16

96,47%

855

808.600,00

560.189,53

69,28%

854

579.664,10

515.829,95

88,99%

21.028.796,76

20.061.805,42

95,40%

W sprawie stypendiów socjalnych wydano 88 decyzje administracyjne w tym 1 decyzja
odmowna.
W sprawie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydano
11 decyzji administracyjnych.
Podręczniki dla szkół podstawowych zakupiono dla 843 uczniów w tym 3 uczniów
niepełnosprawnych.
Średni stan zatrudnienia w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie w 2020 roku wynosił
14,04 etatu w tym 1 etat kierowca w dowozie uczniów do placówek oświatowych.
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MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Otmuchowie zatrudnionych było 24 pracowników w ramach umowy o pracę,
w tym:
- kierownik
- pomoc społeczna i administracja: 2 starszych inspektorów, 1 pracownik socjalny,
3 specjalistów pracy socjalnej, 1 asystent rodziny, 8 opiekunek
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny: 1 starszy
inspektor, 6 osób na stanowisku pomoc administracyjna
- sprzątaczka.
Dodatkowo zatrudniano w ramach umów-zlecenie 5 opiekunek oraz inspektora ochrony
danych osobowych.
Podstawowym celem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest
rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym
staraniem nie mogą lub nie są w stanie ich zaspokoić. Prowadzenie oddziaływań
w środowisku ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów społecznych oraz pomoc
osobom korzystającym z pomocy społecznej w stworzeniu warunków życia odpowiadających
godności człowieka. Wsparcia udziela się w formie rzeczowej, materialnej, a także w formie
świadczonej pracy socjalnej.
Pomoc rzeczowa świadczona jest m.in. w formie usług opiekuńczych skierowanych do
osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, paczek żywnościowych rozprowadzanych
wśród podopiecznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
oraz dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Pomoc materialna to pomoc w formie
wypłacanych zasiłków celowych, okresowych, stałych, dofinansowania pobytu w domach
pomocy społecznej itp. Pomoc świadczona przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny
w formie pracy socjalnej służy wsparciu osób oraz przywróceniu równowagi funkcjonowania w
systemie społecznym.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie zrealizował w 2020 roku
następujące zadania:
• sporządzono ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej gminy w zakresie pomocy społecznej;
• udzielono schronienia, zapewniono posiłek oraz niezbędne ubrania osobom tego
pozbawionym;
• przyznano i wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
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• opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
• prowadzono pracę socjalną;
• organizowano i świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
• dożywiano dzieci;
• organizowano (sprawiano) pogrzeby;
• kierowano do domu pomocy społecznej i ponoszono odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
• sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
• opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• przyznano i wypłacono: świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia
opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy), zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe, jednorazowe zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia „Dobry Start” 300+ oraz
„Otmuchowskie becikowe” i świadczenia „Senior 80+”.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie w 2020 roku ze środków
otrzymanych z budżetu państwa, w ramach dotacji do zadań własnych, sfinansował
następujące zadania:
Nazwa zadania

Kwota
wydatkowana (zł)

Zasiłki stałe

Liczba

280 000,00

497 świadczeń

25 200,00

497 świadczeń

Zasiłki okresowe

269 885,97

664 świadczenia

Zasiłek celowy – dożywianie dzieci w
szkole, dożywianie rodzin – 150%
kryterium dochodowego (80%+20%) w
ramach programu rządowego, w tym:
80% środki z budżetu państwa

139 986,08

524 osoby

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
od zasiłków stałych

Dodatek energetyczny

1 553,74

-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

16 757,50

4 osoby/260,5 h

Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych

20 652,00

12 osób/3.442 h

16.704

8 osób/2.784 h

Program „Opieka 75+”
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Asystent rodziny (dotacja na
wynagrodzenie)
Decyzje wydawane na podstawie
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowane ze środków
publicznych (NFZ)

1 700,00
300,00

15 rodzin/47 dzieci
5 decyzji

756 035,29

Ogółem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie w 2020 roku ze środków
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę oraz koszty
obsługi świadczeń sfinansował następujące zadania:
Nazwa zadania

Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenia rodzinne:
zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki
opiekuńcze, fundusz alimentacyjnywypłata świadczeń + składka ZUS (em.rent.) od tych świadczeń

Kwota
wydatkowana
(zł)

Liczba

11 727 529,02

23.443 świadczenia

4 344 881,85

15.269 świadczeń

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre ze świadczeń
rodzinnych

101 991,30

-

Świadczenie „Dobry Start 300+”

421 600,00

1.362 świadczenia

Karta Dużej Rodziny – środki na obsługę
Ogółem:

189,93

132 karty

16 596 192,10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie w 2020 roku ze środków
otrzymanych z budżetu gminy zrealizował następujące zadania:
Nazwa zadania

Kwota
wydatkowana (zł)

Liczba

139 052,34

328 świadczeń

34 996,52

524 osoby

Dożywianie ze środków gminnych

203 258,00

754 osoby

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

339 542,96

Zasiłki celowe
Zasiłek celowy – dożywianie dzieci w
szkole, dożywianie rodzin – 150% kryterium
dochodowego (80%+20%) w ramach
programu rządowego w tym: 20% udział
własny gminy
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Dodatek mieszkaniowy
Domy pomocy społecznej

44 412,92
1 111 259,05

39 osób

Współfinansowanie pobytu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
(rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze)

94 555,89

-

Asystent rodziny (udział środków
własnych)

41 145,18 15 rodzin/47 dzieci

Otmuchowskie becikowe

129 000,00

86 świadczeń

Świadczenie „Senior 80+”

627 300,00

6.273 świadczenia

2 781 222,86

Ogółem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie w 2020 roku uzyskał
dochody, w tym związane z odpłatnością osób lub rodzin korzystających ze wsparcia,
w następującym zakresie:
Nazwa zadania
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Domy pomocy społecznej (odpłatność
ponoszona przez rodziny osób umieszczonych
w DPS)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Ogółem:

Kwota uzyskanego
dochodu w zł
97 244,10
101 886,81

96,86
199 227,77

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie
wyniosły w 2020 roku 687 894,24 zł, w tym: środki z budżetu państwa 207 233,00 zł
i środki własne gminy 480 661,24 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie realizuje zadania
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach którego prowadzi dystrybucję artykułów
spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. W ramach Programu w 2020 roku
przekazano 23 767,68 kg artykułów żywnościowych dla 420 osób. Dodatkowo w ramach akcji
„Nie marnuj żywności” otrzymaliśmy 883,56 kg żywności: słodyczy, gotowych dań, które zostały
rozprowadzone wśród osób korzystających z pomocy społecznej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie realizuje zadania
z zakresu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
podstawie której jest administratorem danych dotyczących m.in. Procedur „Niebieskie Karty”
a także odpowiada za obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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W 2020 roku liczba wszczętych Procedur Niebieskie Karty wynosiła 34, w tym założonych przez
policję 33. Jedna Procedura została wszczęta przez jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID 19 panującą w kraju,
utrudnione były możliwości spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, których odbyły się trzy.
W ramach działań Zespołu powoływane jednak były Grupy robocze zajmujące się
poszczególnymi przypadkami. W związku z pandemią ograniczane również w miarę
możliwości były spotkania z osobami, wobec których istnieje podejrzenie że są dotknięte
zjawiskiem przemocy oraz osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy. Nie oznacza to, że z
rodzinami zagrożonymi zjawiskiem przemocy nie podejmowano żadnych działań.
W środowisku przeprowadzane były wizyty dzielnicowego oraz pracowników socjalnych,
a także nawiązywano kontakt telefoniczny - przede wszystkim z osobami wobec których
istniało podejrzenie że stosowana jest przemoc.
W przypadku zagrożenia dzieci zjawiskiem przemocy, członkowie Grup roboczych, czy też
Zespołu informowali Sąd Rejonowy w Nysie o tym fakcie. Informowano również o fakcie
nadużywania alkoholu czy też środków psychoaktywnych Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Otmuchowie. W przypadkach gdy zjawisko przemocy w rodzinie
było potwierdzane lub powtarzało się, a podejmowane działania nie przynosiły zamierzonych
efektów składano zawiadomienie z artykułu 207 Kodeksu Karnego do prokuratury.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne
wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacji.
Postępowania prowadzone są wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych mieszkających
na terenie Gminy Otmuchów. W ramach prowadzonych działań MGOPS współpracuje z
komornikami sądowymi, prokuraturą, Starostwem Powiatowym oraz z Ośrodkami Pomocy
Społecznej
i gminami z całego kraju. Prowadzi księgowość analityczną zadłużenia funduszu
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
W 2020 roku zaksięgowano następujące zwroty zadłużenia alimentacyjnego:
Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

130 348,39

Przekazane na dochody budżetu państwa (kwota należności
głównej + odsetki)

101 194,96

Przekazane na dochody własne budżetu gminy

29 153,43

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej

3 603,57

Przekazana na dochody budżetu państwa

1 801,73

Przekazane na dochody gminy

1 801,84

Kwota odzyskanych przez komorników świadczeń przekazana na
dochody gminy w 2019 roku (fundusz alimentacyjny, zaliczka
alimentacyjna)
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Jednym z priorytetowych kierunków działania pomocy społecznej jest integracja ze
środowiskiem osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mogą
przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wykluczenie
i marginalizacja społeczna, związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami egzystencji
osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatkiem materialnym rodzin to trudne
problemy społeczne oraz bariery w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na
powyższe, polityka społeczna wobec wykluczonych społecznie winna być celową,
zharmonizowaną
i metodyczną działalnością podmiotów życia publicznego, służącą wywieraniu
bezpośredniego wpływu na warunki ich życia.
Odnosząc się do kwestii potrzeb pomocy społecznej należy wspomnieć o miejscu instytucji
pomocy społecznej we współczesnych realiach. Pomoc społeczna nie jest w stanie
funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia
–samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, edukacji, policji, organizacji
pozarządowych itp. Tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli
na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, której ośrodek pomocy
społecznej powinien być animatorem w środowisku lokalnym.
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MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY W OTMUCHOWIE
W strukturach Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie mieści się:
• Dom Kultury w Otmuchowie
• Wiejski Dom Kultury w Kałkowie
• Publiczna Biblioteka w Otmuchowie
• Filie Biblioteczne w Kałkowie, Bukowie i w Maciejowicach
• Kino „Podzamcze” w Otmuchowie
• Informacja Turystyczna – Sala Ekspozycyjna „SEZAM”
• MGDK w Otmuchowie prowadzi działalność kulturalną, biblioteczną, kinową i
rekreacyjną (kąpielisko na stadionie).
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
MGDK w Otmuchowie wspiera i rozwija amatorski ruch artystyczny poprzez następująca
działalność:
Zespoły działające w MGDK Otmuchów:
1. Zespół Pieśni i Tańca „Otmuchów” składający się z dwóch sekcji: tanecznej i wokalnej.
Sekcja wokalna to zespół folklorystyczny, składający się z 9 osób, do sekcji tanecznej
przynależą dzieci i młodzież z Gminy Otmuchów.
2. Zespół wokalny „Otmuchowianki” składający się z seniorów. Obecnie liczący 7 osób.
3. Koło plastyczne dla dzieci prowadzone w MGDK w Otmuchowie, w DK Kałków.
Dzieci wykonują prace o różnej tematyce plastycznej, a także dotyczące obchodów
świąt i rocznic. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6-14 dzielone na grupy
wiekowe. Ogółem w zajęciach udział bierze około 35 osób.
4. Orkiestra dęta „Otmuchów”, w której grają muzycy na instrumentach zakupionych
dzięki dofinansowaniu z PROW. Orkiestra uczestniczy w imprezach lokalnych m.in.
obchody Święta
3-go Maja, „Lato Kwiatów”, „Dożynki Gminne”, obchody Dnia
Niepodległości
11- listopada, przedświąteczny koncert kolęd na Rynku dla
mieszkańców Otmuchowa i inne imprezy okolicznościowe.
5. Zespoły wokalne dziecięce „Słoneczka Otmuchowie” i „Mini Słoneczka
Otmuchowskie”, w których uczestniczą dzieci przedszkolne i szkolne. Grupa dwóch
zespołów liczy 15 osób.
6. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych działa przy Publicznej Bibliotece w Otmuchowie i
liczy 8 uczestników, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kałkowie funkcjonuje Dyskusyjny
Klub Książki dla dzieci. Kluby powstały z programu prowadzonego przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w Opolu i w roku 2019 biblioteka w Otmuchowie otrzymała 22
nowych książek dla potrzeb Dyskusyjnego Klubu Książki.
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7. Nauka śpiewu dla dzieci - Studio Piosenki.
8. Sekcja nauki tańca sportowego dla dzieci i młodzieży. Zespół uświetnia swoimi
występami pokazy taneczne na różnych imprezach organizowanych przez MGDK
Otmuchów.
9. Zespół taneczny „Ingenium”, który dzieli się na dwie grupy taneczne (dzieci do lat 6 i
dzieci do lat 14). Występuje na imprezach, których organizatorem jest MGDK
Otmuchów, a także na przeglądach tanecznych.
10. Aerobic dla kobiet. W grupie uczestniczy 14 kobiet.
11. Trening dla sekcji biegaczy z Gminy Otmuchów

Imprezy cykliczne organizowane przez MGDK to:
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w kinie „Podzamcze”. MGDK włączył zespoły
amatorskie działające przy MGDK do występów podczas trwania WOŚP .
Corocznie impreza organizowana jest przy współpracy ze sztabami wyborczymi tej
akcji.
2. Dzień Babci i Dzień Dziadka - Występy zespołów działających przy MGDK w
Otmuchowie kino Podzamcze i WDK Kałków, Biblioteka Buków
3. Ferie zimowe – zajęcia plastyczne , taneczne , muzyczne , pokazy filmów, karaoke,
teatrzyk, gry na XBOX dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Dzień Kobiet Kino Podzamcze, koncerty muzyczno-wokalne (orkiestra dęta,
Małgorzata Kulińska)
5. Dzień Kobiet - WDK Kałków organizuje przy współpracy z KGW
6. Biesiada Wielkanocna impreza organizowana co roku w zamku otmuchowskim,
kultywująca zwyczaje, potrawy i wypieki świąteczne.
7. Majówka w mieście – to impreza plenerowa odbywająca się w dn. 1-3 maja.
Rozpoczynają ją uroczystości oficjalne polegające na złożeniu kwiatów pod
tablicą pamiątkową na rynku. W godzinach popołudniowych MGDK prezentuje
swoje zespoły na scenie plenerowej w Parku Partnerstwa, w tym roku dodatkowo
impreza wzbogacana była o konkurs rysunkowy dla dzieci z nagrodami. Finałem
imprezy jest zabawa dla mieszkańców Otmuchowa.
8. Dzień Dziecka–zabawa z konkurencjami sportowymi na stadionie miejskim
9. Lato Kwiatów
10. Dożynki parafialne – WDK Kałków przy współpracy z KGW i Rady Sołeckiej
11. Dożynki Gminne – współpraca z UM w Otmuchowie
12. Święto Pieczonego Ziemniaka– WDK Kałków
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13. Pożegnanie Lata - impreza w Parku Partnerstwa (występy zespołów działających
przy MGDK w Otmuchowie)
14. Halloween – zabawa dla dzieci MGDK w Otmuchowie
15. Zabawa andrzejkowa dla dzieci – Biblioteka Otmuchów, filia biblioteczna Buków
16. Wieczornica z okazji Odzyskania Niepodległości – kino Podzamcze
17. Marsz Mikołajów - 3 edycja Marszu Mikołajów
18. Koncert Kolęd - to impreza przedświąteczna dla mieszkańców Otmuchowa. Biorą
w niej udział zespoły z MGDK prezentujące repertuar o tematyce świątecznej.
19. Pokazy filmów w Kinie Podzamcze

Wystawy organizowane przez MGDK w Otmuchowie :
- wystawa koron żniwnych – Kościół parafialny w Otmuchowie
- wystawa „Freski Karola Dankwarta” - Kościół parafialny w Otmuchowie
- wystawa „Ottmachau/Otmuchów we wspomnieniach fotograficznych mieszkańców”
SEZAM
- wystawa fotograficzna o Otmuchowie – MGDK Otmuchów – Centrum Aktywności
Społecznej

MGDK przeprowadził następujące konkursy:
• Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
• Konkurs na najładniejszą Koronę Żniwną
Inne imprezy przeprowadzone przez MGDK w 2020 r:
5.01

Rozpoczęcie kampanii społecznej „Otmuchów we wspomnieniach
mieszkańców”

09.01

Występ Chóru ZPiT „Otmuchów” na spotkaniu opłatkowym Związku
Emerytów i rencistów w Otmuchowie - Zamek Otmuchów

12.01

WOŚP – Kałków, Otmuchów – Kino Podzamcze

15.02

Warsztaty kroszonkarsko-pisankarskie MGDK w Otmuchowie

10-21.02.2020

Ferie z MGDK w Otmuchowie

10.02 / 20.02

Warsztaty kulinarno-dietetyczne MGDK w Otmuchowie

15.02

Koncert muzyki hip-hop – Kino Podzamcze
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21.02

Pokaz laserowy połączony z zakończeniem ferii – Kino Podzamcze

8.03

Koncerty z okazji Dnia Kobiet – Kino Podzamcze / WDK Kałków

18.05/21.06

Wystawa „Otmuchów oblicza miasta” SEZAM

22.08

Uroczyste wręczenie sztandaru Pszczelarzom terenu Powiatu Nyskiego
(konferencja – koncerty, współorganizacja) – Zamek Otmuchów

31.08

Kulinaria i Folklor wsi – zamek w Otmuchowie / parking UMiG
Otmuchów/ wystawa koron żniwnych/ organizacja

12.09

Wystawa „Ottmachau/Otmuchów we wspomnieniach
fotograficznych mieszkańców” - w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa – SEZAM - partner

14.09

Wystawa „Freski Karola Dankwarta” - w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa – Kościół parafialny w Otmuchowie - partner

17.09

Spotkanie autorskie Adriana Dwornickiego i promocja przewodnika
„Kościół św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie – perła
śląskiej architektury” - w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – Kino
Podzamcze - partner

18,19,20.09

Spacery edukacyjne „Kościół św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego –
historia i architektura” - w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa partner

18.09

III Gala Otmuchowski Panoramicon – w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa – Kino Podzamcze - partner

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 MGDK w
Otmuchowie prowadził ograniczoną działalność od miesiąca marca 2020 do 31.12.2020 .
Zajęcia edukacyjne:
1.Zajęcia plastyczne dla dzieci – MGDK Otmuchów
2.Zajęcia rytmiki dla przedszkolaków – MGDK Otmuchów
3.Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające dla dzieci – MGDK Otmuchów
4.Zajęcia wokalno – instrumentalne – MGDK Otmuchów
5.Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół –MGDK Otmuchów, filie biblioteczne
Kałków i Buków
6.Zajęcia z programowania LEGO
7.Lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków.
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WSPÓŁPRACA MIEJSKO – GMINNEGO DOMU KULTY W OTMUCHOWIE
Miejsko – Gminny Dom Kultury w Otmuchowie w zakresie krzewienia kultury współpracuje
ze szkołami, przedszkolami, KGW, Radami Sołeckimi, twórcami ludowymi, Związkiem
Emerytów i Rencistów, Klubem Sportowym Czarni.
Realizacja projektów:
1.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
2.Realizacja projektu pn. „Kulinaria i Folklor wsi” PROW na lata 2014-2020
Czytelnictwo:
Ogółem w Bibliotece Publicznej w Otmuchowie i filiach bibliotecznych w Kałkowie,
Bukowie i Maciejowicach zarejestrowano 797 czytelników, którzy wypożyczyli 19 338
książek. Ogółem użytkownicy zarejestrowani w bibliotece 946 osób. Zakupiono 805
książek dla Bibliotek w Gminie Otmuchów.
Od grudnia 2020 w Bibliotece Publicznej w Otmuchowie rozpoczęto digitalizację zbiorów
za pomocą programu MAK + co pozwoli na dostęp większej ilości czytelników do
księgozbioru i dużo łatwiejsze wypożyczanie i obsługę.
Działalności kina:
W roku 2020 pokazano 25 filmy dla dorosłych i dla dzieci. W tym 7 pokazów na specjalne
zlecenie grup szkolnych. Odbywały się również raz w miesiącu Pokazy Filmów Rodzinnych
przy współpracy z parafią w Otmuchowie. W tym roku również realizowane były pokazy w
Kinie na rowerach: 4.03, 24.09, 7.10.
Działalność sali ekspozycyjnej – SEZAM :
12.09 - wystawa - „Ottmachau/Otmuchów we wspomnieniach fotograficznych
mieszkańców” - w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – SEZAM - partner
Działalność basenu kąpielowego:
01.07.2020 – 01.09.2020 – kompleksowa obsługa basenu kąpielowego: zapewnienie
obsady ratowników WOPR i sprzętu ratowniczego, obsługi kasy fiskalnej, czystości przez
pracownika gospodarczego.
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DOMU KULTURY ZAMEK W OTMUCHOWIE
Dom Kultury Zamek w Otmuchowie prowadzi działalność kulturalną, hotelową oraz
restauracyjną.
Do zakresu działania Domu Kultury należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury
oraz ochrona zabytków, a w szczególności:
1. dbałość o zachowanie substancji zabytkowej Zamku Otmuchowskiego i jego
otoczenia w możliwie jak najlepszym stanie, organizowanie i przeprowadzanie
remontów utrwalających jego zabytkowe walory,
2. gromadzenie, ochrona oraz udostępnianie zbiorów historycznych z zakresu przeszłości
Zamku Otmuchowskiego, Gminy Otmuchów oraz propagowania historycznej
przeszłości regionu otmuchowskiego,
3. gromadzenie, chronienie i udostępnianie eksponentów o charakterze muzealnym:
dzieł sztuki, pamiątek historycznych, militariów, materiałów dokumentacyjnych, książek
i archiwaliów- pozyskiwanych w drodze: darowizn, zakupów, przekazów a także
eksponowanie depozytów,
4. współpraca z muzeami, a w szczególności z Muzeum w Nysie w zakresie pozyskiwania
darowizn i depozytów zbiorów muzealnych,
5. inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów,
6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności związanej z przeszłością
Zamku Otmuchowskiego i działalnością Domu Kultury,
7. organizowanie wystaw czasowych i stałych,
8. organizowanie koncertów muzycznych i innych form działalności artystycznej z
wykorzystaniem sal i plenerów zamkowych,
9. współorganizowanie dorocznej imprezy p.n. „Lato Kwiatów Otmuchów”,
10. upowszechnianie wiedzy o Domu Kultury i jego działalności,
11. współpraca z Miejsko- Gminnym Domem Kultury w Otmuchowie i szkołami,
12. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami
indywidualnymi,
13. administrowanie Zamkiem Otmuchowskim,
14. prowadzenie tzw. zielonych szkół,
Do zakresu działalności Domu Kultury wchodzi również prowadzenie innej, pozastatutowej
działalności gospodarczej, mającej na celu uzupełnienie źródeł finansowania,
polegającej w szczególności na: organizowaniu imprez turystycznych, wynajmie pokoi
noclegowych i sal, działalności handlowej w tym gastronomicznej itp.
W strukturach Domu Kultury Zamek w Otmuchowie mieści się:
• Gościniec Zamek
• Restauracja na Zamku
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Działalność kulturalna
Ze względu na sytuację pandemiczną w 2020 roku wiele sztandarowych imprez
kulturalnych w Gminie Otmuchów zostało odwołanych.
Wraz z poprawą sytuacji w Gminie Otmuchów został zorganizowany w dniu 29.08.2020
festiwal pod nazwą „Kulinaria i Folklor Wsi Otmuchowskiej”. Dom Kultury Zamek w
Otmuchowie brał w niej udział mianowicie na terenie dziedzińca zamkowego odbywały
się prezentacje potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich a na dolnym
parkingu mieściła się scena.
Pozostała działalność Domu Kultury Zamek w Otmuchowie
Działalność Domu Kultury Zamek w Otmuchowie w 2020 roku (gastronomiczna)
1.
Styczeń 2020 rok
–
15.01. - spotkanie opłatkowe – Sala Rycerska
–
18.01. - uroczystość żałobna – Sala Rycerska
–
18.01. - catering
–
19.01. - spotkanie rodzinne – Restauracja
–
23.01. - spotkanie integracyjne - Restauracja
–
31.01.- 02.02. - szkolenie wraz z wyżywieniem – Sala Rycerska
2.
Luty 2020
–
31.01.- 02.02. - szkolenie wraz z wyżywieniem – Sala Rycerska
–
01.02. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
07.02. - uroczystość z okazji 18-tych urodzin – Sala Rycerska
–
13.02. - spotkanie – Restauracja
–
15.02. - uroczystość z okazji 50-tych urodzin – Sala Rycerska
–
20.02. - zabawa ostatkowa – Sala Rycerska
–
21.02. - spotkanie – Restauracja
–
22.02. - uroczystość z okazji 50-tych urodzin – Sala Rycerska
3.
Marzec 2020
–
06.03. - uroczystość z okazji Dnia Kobiet – Sala Rycerska
–
07.03. - uroczystość z okazji Dnia Kobiet – Sala Rycerska
–
10.03. - uroczystość z okazji Dnia Kobiet – Sala Rycerska
Ze względu na wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14.03. do
dnia 05.06.2020 na terenie kraju nie można było prowadzić działalności gastronomicznej,
organizowania przyjęć, spotkań rodzinnych.
6.
Czerwiec 2020
–
06.06. - uroczystość z okazji ślubu – Sala Rycerska
–
06.06. - uroczystość z okazji ślubu – Restauracja
–
07.06. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
10.06. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
14.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
–
14.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
–
18.06. - spotkanie – Sala Rycerska
–
27.06. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
28.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
–
28.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
–
28.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
–
28.06. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala 112
7.
Lipiec 2020
–
04.07. - uroczystość żałobna – Restauracja
–
11.07. - uroczystość rodzinna – Sala Rycerska
–
11.07. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
18.07. - uroczystość rodzinna – Restauracja
–
25.07. - uroczystość rodzinna – Restauracja
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–
–

8.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10.
–
–
–

27.07. - spotkanie – Sala Rycerska
28.07. - uroczystość z okazji 18-tych urodzin - Restauracja
Sierpień 2020
02.08. - uroczystość rodzinna – Restauracja
07.08. - uroczystość z okazji 50-tych urodzin – Sala Rycerska
07.08 – spotkanie - Restauracja
08.08. - uroczysty obiad – Restauracja
09.08. - uroczystość rodzinna – Restauracja
15.08. - uroczystość z okazji 18-tych urodzin – Sala Rycerska
26.08. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
28.08. - spotkanie rodzinne - Restauracja
29.08. - festyn Kulinaria i Folklor Wsi Otmuchowskiej – dziedziniec, dolny parking
(sprzedaż)
30.08. - uroczysta kolacja – Restauracja
Wrzesień 2020
06.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
06.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
08.09. - uroczystość żałobna – Restauracja
09.09. - uroczystość żałobna – Restauracja
12.09. - uroczystość rodzinna – Restauracja
20.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
20.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
20.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
20.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
23.09. - grill na tarasie restauracji
24.09. - uroczysty obiad – Sala Rycerska
26.09. - uroczystość z okazji rocznicy ślubu – Sala Rycerska
27.09. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Restauracja
Październik 2020
09.10. - uroczystość rodzinna – Restauracja
11.10. - uroczystość z okazji I Komunii Świętej – Sala Rycerska
16.10 - spotkanie – Restauracja

Ze względu wprowadzeniem nowych ograniczeń dot. organizacji zgromadzeń oraz
imprez okolicznościowych od dnia 17.10.2020 do końca grudnia 2020 roku nie były
organizowane żadnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Działalność hotelowa
1.
Wynajem pokoi hotelowych dla grup zorganizowanych, gości weselnych oraz
zielonych szkół w 2020 roku
1. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część rezerwacji grupowych została
odwołana. Poniżej kilka grupowych wynajęć pokoi. W 2020 roku głównie nocleg był
udzielany osobom indywidualnym oczywiście z zachowaniem okresów w których
hotele mogły prowadzić swoją działalność.
2. Od miesiąca lipca 2020 roku poszerzyliśmy swoją działalność o wzbogacenie oferty
noclegowej za pomocą platformy Booking.com, która trafia do osób szukających
noclegu na całym świecie.
–
11.07. - nocleg około 50 osób, uczestnicy spotkania rodzinnego
–
08.08. - nocleg gości weselnych około 50 osób
–
12.09. - nocleg gości weselnych około 30 osób
–
02-04.10. - nocleg wycieczki około 25 osób
–
9-11.10. - nocleg około 20 osób, uczestnicy spotkania rodzinnego
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2.

Zestawienie ilości osób nocujących na Zamku w Otmuchowie w roku 2020 z
uwzględnieniem grup oraz gości indywidualnych

Styczeń 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 108 osób
Wynajęto 46 pokoi
Luty 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 125 osób
Wynajęto 48 pokoi
Marzec 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 88 osób
Wynajęto 27 pokoi
Kwiecień 2020
Ze względu na pandemię i wprowadzonym z nią ograniczeniom hotel nie przyjmował
gości.
Maj 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 35 osób
Wynajęto 16 pokoi
Czerwiec 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 96 osób
Wynajęto 46 pokoi
Lipiec 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 169 osób
Wynajęto 79 pokoi
Sierpień 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 503 osoby
Wynajęto 247 pokoi
Wrzesień 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 277 osób
Wynajęto 155 pokoi
Październik 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 167 osób
Wynajęto 89 pokoi
Listopad 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 83 osoby
Wynajęto 63 pokoje
Grudzień 2020
Liczba osób korzystających z noclegu 55 osób
Wynajęto 38 pokoi
Suma osób nocujących w 2020 roku: 1706 osób
Suma wynajętych pokoi w 2020 roku: 854 pokoje
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