RAPORT O STANIE GMINY
OTMUCHÓW
za 2018 rok

Szanowni Państwo
Raport o stanie Gminy Otmuchów przygotowany został po raz pierwszy, stosownie
do treści art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Obowiązek jego przygotowania w terminie
do dnia 31 maja za rok miniony spoczywa na Burmistrzu Miasta i Gminy Otmuchów.
Źródłem opracowania raportu są informacje przygotowane przez jednostki organizacyjne,
instytucje kultury i spółki Gminy Otmuchów. Raport zawiera charakterystykę Gminy,
najważniejsze, wybrane dane statystyczne i informacje o zdarzeniach gospodarczych jakie miały
miejsce w 2018r. Opisuje sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni
publicznej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Z mocy ustawy o samorządzie gminnym,
w formie właśnie takiego raportu, co roku mieszkańcom Gminy Otmuchów będą przedstawiane
szczegółowe dane o jej funkcjonowaniu.
Zmiany na lepsze jakie zachodzą corocznie w naszej Gminie są przede wszystkim
wynikiem efektywnej pracy naszej administracji samorządowej. Jestem przekonany, że są one
zauważane i doceniane przez mieszkańców Gminy. To jest również wynik pozyskanych środków
zewnętrznych przy udziale, których udało się zrealizować i realizuje się kilka znaczących
inwestycji. Pomimo wielu wydatków inwestycyjnych sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.
Potwierdza to, że stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia inwestycyjne
i społeczne były realizowane w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić,
ponieważ w centrum moich starań jest dobro mieszkańców naszej Gminy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Burmistrz Miasta i Gminy
Otmuchów
Jan Woźniak

I. Wstęp
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Otmuchowa w roku 2018.
II. Wybrane dane statystyczne

2018

Liczba

miejscowości

35

sołectw

28

Powierzchnia w km²

187

LUDNOŚĆ
Ludność według płci i wieku w 2018 r.
Demografia

2017

Ludność – gmina
Ludność - miasto
Ludność na 1 km²
Kobiety na 100 mężczyzn
Dochody ogółem budżetu gminy na 1
mieszkańca w zł
Wydatki ogółem budżetu gminy
na1mieszkańca w zł

13 634 13 439
4922
6615
73
72
106
106

Ludność - w % ogółu ludności - korzystająca
z instalacji:
wodociągowej
kanalizacyjnej
gazowej

Wybrane dane demograficzne
w 2018 r.

Ludność
Urodzenia żywe
Zgony

2018

3928

4628

3907

5495

97,9

97,9

37,6
34,2

39,8
34,3

Gmina

Gmina

2017r.

2018r.

13634
122
162

13 439
127
165

2218

1876

8569
2847

8446
2885

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym

MĘŻCZYZNI

KOBIETY

6518

6921

FINANSE PUBLICZNE
Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2018 r.
Środki w dochodach budżetu
gminy na finansowanie
i współfinansowanie programów
i projektów unijnych w 2018 r.

W 2018 r. wydatki na oświatę
i wychowanie wyniosły
17,3 mln. zł.

5,3
mln zł

Struktura dochodów budżetu
gminy według działów
OGÓŁEM

2017

Struktura wydatków budżetu
gminy według działów

2018

OGÓŁEM

2017

2018

100,0

100,0

100,0

100,0

Rolnictwo i łowiectwo

2,3

2,08

Rolnictwo i łowiectwo

4,0

3,84

Transport i łączność

1,1

0,00

Transport i łączność

4,8

5,32

Gospodarka mieszkaniowa

2,1

0,92

Gospodarka mieszkaniowa

1,1

2,34

Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,2

0,19

7,7

7,03

0,0

0,02

Administracja publiczna
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

0,9

0,57

27,8

28,45

Rózne rozliczenia

0,1

0,03

Oświata i wychowanie

4,5

7,63

Oświata i wychowanie

32,2

30,99

Pomoc społeczna

2,6

2,04

Pomoc społeczna

6,2

5,31

-

-

-

-

0,1

0,10

23,6

20,02

6,8

Rózne rozliczenia

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej
Pozostałe

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

0,9

0,75

Rodzina

25,2

17,76

7,88

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

11,8

17,40

0,6

0,80

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

3,9

3,81

-

-

Kultura fizyczna

0,1

0,43

Działalność usługowa

0,1

0,09

Ochrona zdrowia

0,6

0,40

Pozostałe

0,4

3,93

28,1

29,65

0,2

0,22

Edukacyjna opieka wychowawcza

MIESZKANIA
Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON w 2018r.
OGÓŁEM

Gmina
1168

w tym w sektorze: rolniczym

41

przemysłowym

111

budowlanym

227

na 10 tyś. ludności
Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 10 tys. ludności
Indywidualne gospodarstwa rolne

Mieszkania oddane do użytkowania
OGÓŁEM
w tym:
indywidualne
przeznaczone na sprzedaż
lub wynajem

869

Zasoby mieszkaniowe

682
1083

Mieszkania
Przecietna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania w m²
Liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych
Liczba lokali socjalnych

Długość ścieżek
rowerowych
w 2018 r.

25,0 km

2017

2018
14

23

14

23

-

-

2017

2018

4618

4641

82,3

82,4

562

369

4

4

KULTURA, SPORT
WYCHOWANIE I EDUKACJA
Biblioteki w 2018 r.
Żłobki
Żłobki
Dzieci przebywajace w żłobkach
(w ciagu roku)

Edukacja

2017

2018

1

2

40

60

Bibliotekii filie
Czytelnicy w bibliotekach
publicznych
Wypożyczenia księgozbioru
na 1 czytelnika w wol.

w tym przedszkola
Miejsca w przedszkolach
Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego,

9

9

OGÓŁEM

9

9

Imprezy

443

443

8

Koła/kluby/sekcje

5

409

8

8

747

871

-

-

163

80

Trenerzy

Uczniowie szkół ogólnokształcacych

95

89

Instruktorzy sportowi

Uczniowie szkół technicznych

64

68

Uczniowie szkół branżowych/zsz

76

69

Liczba uczniów przypadajaca na
1 oddział w szkołach:
podstawowych

13

13

gimnazjalnych

25

26

Gimnazja
Uczniowie szkół gimnazjalnych

Gmina

Grupy artystyczne

426

Uczniowie szkół podstawowych

22

2

370

w tym w przedszkolach

654

65

409

Szkoły podstawowe

4

2017/18 2018/19
Instytucje kultury w 2018 r.

Placówki wychowania przedszkolnego

Gmina

Kluby sportowe w 2018 r.

Gmina

OGÓŁEM

12
4
11

RYNEK PRACY
2018

Gmina

Pracujący
w tym kobiet
Bezrobotni zarejestrowani

ZDROWIE
2018
Liczba osób przypadających
na 1 przychodnię
Przychodnie
Porady podstawowej opieki zdrowotnej
udzielone na 1 mieszkańca

w tym kobiety

Gmina
4545

1592
875
304
181

3

ŚRODOWISKO

4,1

Leśnictwo w 2018r.
Powierzchnia lasów ogółem w ha
w tym lasy publiczne

OPIEKA SPOŁECZNA

w tym własność gminy

Wydatki w 2018r. na pomoc społeczną
i pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej wyniosły 5,3 mln zł.

Lesistość w %

1265
1157
108
6,3

Gospodarka ściekowa i odpady w 2018r.
Świadczenie wychowawcze
RODZINA 500+ w 2018r.
Liczba rodzin
pobierających świadczenie
Liczba świadczeń
Wypłaty świadczeń w tys. zł

Gmina

701
13908
7182,0

Oczyszczalnie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

3
155
5578

III. Charakterystyka Gminy.
Położenie
Gmina Otmuchów usytuowana jest w południowo-zachodniej części województwa
opolskiego. Według fizjograficznego podziału województwa opolskiego położona jest
w granicach makroregionu Przedgórze Sudeckie. Północna część Gminy wchodzi w skład
Wzgórz Strzelińskich. Środkowa część gminy, obejmująca miasto Otmuchów, Jezioro
Otmuchowskie, zachodnią część Jeziora Nyskiego oraz część środkowego biegu rzeki Nysy
Kłodzkiej, wchodzi w skład mezoregionu Obniżenie Otmuchowskie. Południowa część gminy
(obejmująca między innymi wsie: Kałków i Jarnołtów) wchodzi w skład Przedgórza
Paczkowskiego. Mezoregion ten przecina granica polsko - czeska.
Gmina Otmuchów graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą Kamiennik
i Pakosławice, od zachodu z gminą Paczków, od wschodu z gminami Nysa i Głuchołazy.
Południowa granica jest granicą Państwową z Czechami.
Gmina zajmuje obszar 18.823 ha, z czego 49,53 ha znajduje się w granicach
administracyjnych miasta. Również Jezioro Otmuchowskie dzielące gminę na część północną i
południową znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Powierzchnia gminy stanowi
2,2 % ogólnej powierzchni województwa.
Przez teren gminy przebiega w kierunku wschód-zachód droga krajowa ponadregionalna Nr 46
relacji Kłodzko - Nysa - Kędzierzyn Koźle - Gliwice. Sieć dróg powiatowych i gminnych
zapewnia połączenie wiejskich jednostek osadniczych między sobą oraz z ośrodkiem gminnym
m. Otmuchów.
Podział administracyjny
Jednostkę administracyjną - 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 31.12.2018r.
Ludność
Wyszczególnienie

Gmina

Powierzchnia
w km2

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Na 1 km

187

13 439

6 497

6 942

72

107

49

6 522

3 103

3 419

133

110

Kobiety na100
mężczyzn

w tym miasto

Ludność
Liczba

mieszkańców

objętych

zakresem

działania

gminy

Otmuchów

na

dzień

31.12.2018r.wynosiła 13.439 i przedstawiała się następująco:
Lp.
1.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Broniszowie

100

2.

Buków

475

3.

Goraszowice

84

4.

Grądy

65

5.

Grądy - Laskowice

21

6.

Grądy - Pasieki

50

7.

Janowa

154

8.

Jarnołtów

401

9.

JasienicaGórna

354

10.

Jodłów

200

11.

Kałków

651

12.

Kijów

216

13.

Kwiatków

86

14.

Lasowice

134

15.

LigotaWielka

331

16.

Lubiatów

271

17.

Łąka

361

18.

Maciejowice

528

19.

Maciejowice - Godziszcze

20.

MalerzowiceMałe

236

21.

Meszno

318

22.

Nadziejów

178

23.

Nadziejów – KamiennaGóra

24.

Otmuchów

25.

PiotrowiceNyskie

26.

PiotrowiceNyskie - Krakówkowice

27.

Ratnowice

169

28.

Rysiowice

209

29.

Siedlec

30.

Starowice

161

31.

Suszkowice

179

32.

Ulanowice

101

33.

Wierzbno

315

34.

Wierzbno - Zwierzyniec

35.

Zwanowice
Ogółem :

44

48
6522
233
47

57

34
106
13.439

Rzeźba terenu
Gmina Otmuchów położona jest w granicach makroregionu Przedgórze Sudeckie.
Jest falistą równiną, wzniesioną od 200 do 350 m. n. p. m., z kilkoma wyższymi wzniesieniami,
spośród których wyróżnia się wysokością położony poza granicami województwa masyw
Ślęży.
W północnej części gminy od miejscowości Suszkowice na wschodzie przez
Ulanowice, Sarnowice, Ligotę Wielką, aż do Lubiatowa w rzeźbie powierzchni wyróżnia się
ciąg pagórków. Ich wysokość wynosi od 270 m. n. p. m. (na wschodzie) do 315 m. n. p. m. (na
zachodzie), przy względnej wysokości pagórków wynoszącej 30-35 m. Dominuje typ rzeźby
wysokofalistej, wierzchołki pagórków są spłaszczone, a położone tu pola uprawne narażone
są na erozję.
Północno - wschodnią część gminy Otmuchów charakteryzuje mniej urozmaicona
rzeźba, z przewagą falisto – pagórkowatej i nisko - pagórkowatej.
Przez środkową część gminy, przechodzi rów wykorzystany przez środkowy bieg Nysy
Kłodzkiej. Płaskie, szerokie dno doliny położone jest na wysokości 198-203 m. n. p. m.,
poprzecinane jest siecią dopływów, z których większymi są: Ścinawa, Płocka, Widna.
Południowa część gminy (obejmująca między innymi wsie: Kałków i Jarnołtów) wchodzi
w skład Przedgórza Paczkowskiego. Mezoregion ten przecina granica polsko - czeska.
Obszar położony na południe od doliny Nysy Kłodzkiej ma zróżnicowaną rzeźbę terenu.
Na zachód od rzeki Widna rzeźba jest mało urozmaicona - niskofalista, pagórkowata, a nawet
płaskorówninna. Tereny położone na wschód od tej rzeki charakteryzuje znaczna deniwelacja
rzeźby, osiągająca w rejonie Nadziejowa i Kijowa 40 m., a nawet 50 m.
Gleby
Występują tu dwa rodzaje gleb, zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej, różniące
się pochodzeniem geologicznym skały macierzystej. Są to gleby wytworzone z utworów
gliniastych oraz pyłowych.
Te pierwsze występują przede wszystkim w południowej części gminy na Przedgórzu
Paczkowskim. Mają one dobre właściwości glebotwórcze, gdyż są bogate pod względem
składu mineralnego. Powstają z nich najczęściej gleby średnio dobre i dobre. Gleby pyłowe są
żyźniejsze od gleb gliniastych. Są one zasobne w przyswajalne składniki pokarmowe. Wyżej
wymienione

gleby

zalicza

się

do

klasy

gleb

czarnoziemnych,

brunatnoziemnych

i pobagiennych.
Ta klasyfikacja informuje nas o korzystnych warunkach dla produkcji roślinnej, z tego
też powodu rolnictwo gminy osiąga dobre wyniki w jej zakresie.
Klimat
Decydujący wpływ na warunki klimatyczne gminy Otmuchów wywiera bliskość Sudetów. Obok
tego czynnika daje się zauważyć wpływ klimatu oceanicznego. Czynniki te są przyczyną
łagodzenia różnic pomiędzy poszczególnymi porami roku.

Średnia temperatura roczna gminy Otmuchów kształtuje się w granicach +8 do +8,3ºC co jest
bardzo korzystne dla gospodarki rolnej tego terenu. Rozkład temperatur rocznych
poszczególnych pór roku jest wyjątkowo korzystny. Zimy są tu łagodne, średnia stycznia,
najzimniejszego miesiąca, prawie nigdy nie spada poniżej - 2ºC, luty jest zwykle cieplejszy.
Mrozy nigdy nie trwają zbyt długo, a często w zimie następuje kilka odwilży. Miesiące letnie nie
są zbyt upalne. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego temperatura średnia nieznacznie
przekracza +18ºC. Jesienie są przeważnie długie i łagodne. Długość okresu wegetacyjnego,
czyli ilość dni w roku, w którym średnia temperatura wynosi + 5ºC kształtuje się w granicach
od 203 do 220 dni. Ilość opadów atmosferycznych jest tu również znaczna. W ciągu roku
najwięcej opadów deszczu przypada na miesiące letnie, to jest od maja do września,
a maksimum opadów występuje w lipcu (100– 232 mm). Liczba dni z opadem > 0,1 mm
w ciągu roku wynosi 152 dni, z opadem > 1 mm 98 dni w roku. Opady ulewne > 10 mm
występują w miesiącach letnich (maj - sierpień) po 3-4 dni w miesiącu co daje łącznie 16 dni
w roku. Średnia roczna opadów z dziesięciolecia 1991-2000 wynosiła 650 mm. Opady śniegu
rejestrowane są na tym terenie w miesiącach od listopada do kwietnia i trwają 40- 60 dni.
Pokrywa śnieżna ma średnią grubość od 5-25 cm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną
wynosi 45 dni. Parowanie z powierzchni wody w okresie letnim waha się od 40-100 mm
miesięcznie, zaś wilgotność względna wynosi średnio 76%. Najwyższa wilgotność utrzymuje
się w miesiącach zimowych (październik –luty).
W rejonie zbiornika Otmuchów zdecydowany kierunek wiatrów to SW i NW. Przeważają
wiatry średnie to jest do 5 m/s. Notuje się 20% wiatrów silnych > 5 m/s, natomiast wiatry słabe
tj. 0-2 m/s i cisze stanowią 30%.
Woda
W obniżeniu Otmuchowskim, 2 km na zachód od Otmuchowa przez spiętrzenie Nysy
Kłodzkiej zaporą ziemną utworzono w 1933 roku duży zbiornik retencyjny - Jezioro
Otmuchowskie. Powierzchnia Jeziora wynosi

2348 ha, długość 6,5 km,

szerokość

3,5

km, maksymalna głębokość 12 m, pojemność całkowita 134,5 mln m 3, wysokość zwierciadła
wody. 215,0m.n.p.m.Głównym zadaniem zbiornika „Otmuchów” jest zasilanie wód dla celów
żeglugowych we współpracy ze zbiornikiem „Głębinów”. W celu zwiększenia możliwości
wykorzystania pojemności zbiornika dla potrzeb nawigacyjnych, dopuszcza się okresowo
nadpiętrznie zbiornika (ponad pojemność użytkową), pod warunkiem opróżnienia przed
nadejściem

wielkiej

wody.

Niezależnie

od

zaspokojenia

potrzeb

żeglugowych

i przeciwpowodziowych, kompleksowa gospodarka wodna w obrębie zbiornika uwzględnia
również potrzeby energetyki wodnej, zaopatrzenia w wodę przemysłu, ludności miast i wsi,
rozcieńczenia

wód

zanieczyszczonych,

gospodarkę

rybacką,

a

także

wykorzystanie

rekreacyjne. Jezioro Otmuchowskie wraz z przyległym pasem terenu o szerokości 1 - 3 km,
to część Obszaru Chronionego Krajobrazu, w skład którego wchodzi również drugi zbiornik
zaporowy na Nysie Kłodzkiej - Jezioro Nyskie.

Na terenie gminy Otmuchów główną rzeką jest Nysa Kłodzka, której zlewnia traktowana
jest jako chroniona ze względu na sposób zasilania urządzeń wodociągowych w miastach:
Nysa, Brzeg, Oława i Wrocław.
Gospodarka wodna obejmuje oprócz wód powierzchniowych również wody gruntowe.
Głębokość zalegania wód gruntowych jest bardzo zmienna. W dolinach rzek wody
te występują blisko powierzchni ziemi, to jest od 0 do 2 m. Na wyższych trasach Nysy
Kłodzkiej, w suchych dolinach występują na głębokości 2 - 5 m, na pozostałych terenach
zalegają one na głębokości 5 - 20 m. Takie zaleganie wód gruntowych zapewnia dobre
warunki dla rozwoju roślin. Gorsze warunki dla gospodarki rolnej zarejestrowano na skłonach
pagórków, gdzie wody gruntowe występują głęboko, a opadowe szybko spływają. 3% gleb
charakteryzuje się stałym nadmiarem wody, gleb o okresowym nadmiarze jest 38,8%,
zarejestrowano 41,3% gleb optymalnie nawilgoconych. Wydzielono 16,5% gleb o okresowym
niedoborze wody, zaś o stałym niedoborze 0,1%.
Na terenie gminy w zasadzie występują dwa poziomy wodonośne eksploatowane
dla celów bytowych i produkcyjnych tj. poziom czwartorzędowy oraz poziom trzeciorzędowy.
Korzystne warunki gruntowe powodują, że zbiorniki wodne są w wystarczający sposób
izolowane od powierzchni przed przenikaniem zanieczyszczeń.
Roślinność
Gmina Otmuchów wyróżnia się znaczącymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Decyduje o tym zróżnicowana rzeźba terenu, rozległy akwen wodny - Jezioro Otmuchowskie,
oraz bliskie sąsiedztwo Kotliny Kłodzkiej i Sudetów.
Na terenie gminy występują niewielkie fragmenty naturalnych lasów, nie przekraczające zwykle
10 ha powierzchni oraz zadrzewienia śródpolne, które mimo swego wtórnego charakteru,
zasługują na ochronę, ponieważ są ostoją ptactwa zwalczającego szkodniki.
Oprócz lasów występuje na terenie gminy 8 parków podworskich. Ich łączna powierzchnia
wynosi 24,23 ha. Parki te pochodzą z XIX wieku. Miały wówczas charakter różnego rodzaju
ogrodów krajobrazowych. Zakładane przy dworach właścicieli dużych majątków ziemskich
na podstawie wcześniejszych założeń lub na konwie obszarów leśnych, odzwierciedlały
zamożność i upodobania dawnych gospodarzy.
Prywatne niegdyś zespoły parkowe po II-ej wojnie światowej przydzielone zostały różnym,
najczęściej państwowym i społecznym użytkownikom. Nie zawsze właściwe i zgodne
z przeznaczeniem ich użytkowanie sprawiło, że większość utraciła swój dawny styl.
Oprócz

rodzimych

gatunków

drzew

występują

w

parkach

gatunki

introdukowane,

tj. sprowadzane z innych rejonów klimatycznych, np. z Ameryki Północnej, Dalekiego
Wschodu. Ponieważ nie rosły i nie rosną naturalnie w naszym kraju, nazywamy je egzotami.
Można przyjąć, że stanowią one dla nauki cenny obiekt badawczy i wzbogacają naszą ojczystą
florę.
Do dewastacji parków i niszczenia drzew przyczynił się brak zabiegów pielęgnacyjnych.
Wiele zabytkowych, starych drzew, tak rodzimych jak i egzotów, zostało bezmyślnie wyciętych

lub ucierpiało podczas lipcowej powodzi w 1997 r. Wiele z nich choruje w wyniku uszkodzeń
przez owady, grzyby, wiatr, uderzeń pioruna.
Gmina Otmuchów leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu. Rozciąga się on od granicy
z województwem dolnośląskim wzdłuż drogi przez miejscowość Rostków, Lubiatów, Lasowice,
Maciejowice, Nieradowice, Bednary, Ulanowice, Suszkowice do drogi Otmuchów - Nysa
i drogą tą w kierunku Nysy i granicą miasta, a następnie drogą przez Zamłynie
w kierunku południowym do Białej Nyskiej i Morowa skąd na zachód torem kolejowym
i północną drogą do Bukowa i dalej drogą przez Wierzbno, Śliwice, Meszno, Trzeboszowice,
Stary Paczków do Paczkowa.
Zabytki
Ze względu na znaczne wartości historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej
podlegają zespoły urbanistyczne, obiekty architektury, budownictwa, parki, cmentarze, zabytki
ruchome oraz stanowiska archeologiczne.
Ponadto w niektórych wsiach wytworzone zostały charakterystyczne dla Śląska układy
ulicowe wsi z dobrze zachowanymi zagrodami (frontowe budynki szczytowe, budynki
wycugowe, zdobione bramy, itp.) Do wsi takich można zaliczyć: Broniszowice, Jarnołtów,
Jodłów, Kałków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Meszno, Piotrowice
Nyskie, Siedlec, Wierzbno, Wójcice.
Bogactwa naturalne
Na analizowanym terenie eksploatowane są metodą odkrywkową granity, żwiry i piaski.
W wyniku inwentaryzacji terenowej na obszarze miasta i gminy Otmuchów zarejestrowano
21 wyrobisk i 3 osadniki, ich łączna powierzchnia wynosi 130,99ha. Z 21 wyrobisk tylko 6 jest
aktualnie czynnych, prowadzona jest w nich eksploatacja granitu, piasku i żwiru. Największe
czynne kopalnie surowców mineralnych znajdują się w:
 Wójcicach – żwirownia o powierzchni 7,00ha należąca do: Górażdże „Cement” S.A.

z siedzibą w Choruliul. Cementowa1.
 Nadziejowie/Kamienna Góra – kopania granitu

W Gminie Otmuchów znajdują się również złoża iłów i amfibolitów.
Rolnictwo
Sprzyjające rozwojowi rolnictwa warunki glebowo-klimatyczne sprawiły, że od dawna teren
gminy Otmuchów jest intensywnie użytkowany rolniczo. Ogólna powierzchnia gminy
Otmuchów wynosi 187 km2, co stanowi 2 % łącznego areału województwa opolskiego, a 15,4
% powiatu nyskiego. W granicach gminy administracyjnej, jednej z większych w regionie,
znajduje się miasto Otmuchów i 28 sołectw.
Użytki rolne zajmują 13095 ha tj. aż 70,7% ogólnej powierzchni gminy tj. o 8% więcej,
niż przeciętnie na terenie województwa opolskiego.
Grunty orne (łącznie z sadami) zajmują 12,309 ha, co stanowi 93,99% użytków rolnych tj. 7,8
% więcej niż przeciętnie w województwie.

Struktura użytkowania gruntów ornych w poszczególnych wsiach jest zróżnicowana.
W obrębie wsi: Grądy, Lubiatów, Nieradowice, Jasienica Górna, Ratnowice i Zwanowice
grunty orne stanowią ponad 80% ogólnej powierzchni. Najmniej gruntów ornych
zarejestrowano

we

wsiach:

Nadziejów

(33,9%),

Otmuchowie/Wójcicach

(48,7%)

oraz na obszarze miasta Otmuchów (11,2%).Użytki zielone (łąki i pastwiska trwałe) zajmują
853 ha co stanowi 4,53 % powierzchni gminy tj. o 1,9% mniej niż przeciętnie
w województwie opolskim.
Pod lasami i zadrzewieniami znajduje się 1265 ha gruntów, co stanowi 6,72% ogólnej
powierzchni gminy. Jest to wartość niższa od lesistości województwa opolskiego, gdzie udział
tej kategorii użytków wynosi 26,6 %.
Zestawienie wyżej wymienionych danych zawiera poniższa tabela.
Użytkowanie gruntów w ha w gminie Otmuchów
Wyszczególnienie Powierzchnia
ogólna

Użytki rolne

Lasy

Razem

Grunty
orne

Sady

Łąki

Pastwiska

Gmina

18823

13095

12164

78

490

363

1265

W tym miasto

4953

1499

1438

4

42

15

108

Indywidualne gospodarstwa rolne
Gmina

7830

7627

6968

52

405

202

113

W tym miasto

1534

1499

1438

4

42

15

11

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Gmina Otmuchów jest w zwodociągowana w 97,9%. System zbiorowego zaopatrzenia
w wodę ludności gminy Otmuchów funkcjonuje w oparciu o dwa główne wodociągi grupowe:
„Łąka” i „Otmuchów” oraz o ujęcia głębinowe i stacje uzdatniania wody zlokalizowane w Łące
i w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej. Ponadto istnieją na terenie gminy mniejsze, również
głębinowe ujęcia wody w:


Maciejowicach - zasilają bloki mieszkalne b. PGR,



Starowicach – zaopatrzenie wioski Starowice,



Malerzowice-Bednary – zaopatrzenie dla Bednar, Malerzowic i Siedlec,



Rysiowicach – zaopatrzenie dla Rysiowic, Goraszowic, Grądów, Wajdyk i Ulanowic.

Ujęcia w Łące i Otmuchowie wyposażone są w agregaty prądotwórcze zapewniające ciągle
dostawy wody pitnej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Otmuchów wynosi 36,2 km
i występuje tylko w mieście Otmuchów. Procent skanalizowania miasta wynosi 85%.
W wielkości tej uwzględnia się powiększenie Otmuchowa o cztery miejscowości, co nastąpiło
w 2018r. Sieć kanalizacyjna w mieście jest w większości stara i wymaga modernizacji. Ścieki
z miasta odprowadzanie są poprzez zlewnię przy ul. 1- go Maja do wybudowanego w latach
1990- 1995 kolektora, który odprowadza ścieki do oczyszczalni w Nysie. Odprowadzanie
ścieków wymaga stałego dostępu do energii elektrycznej. Do zlewni dostarczane są także ścieki

z całej gminy beczkowozami. W 2009 roku oddano do użytku biologiczno - mechaniczną
oczyszczalnię ścieków w Kałkowie, natomiast w 2018 oczyszczalnię w Maciejowicach. Od kilku
lat dynamicznie prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej w całej gminie. Dodatkowo
coraz większą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przybywa
co roku od kilku do kilkunastu. Urządzenia takie zamontowane zostały we wsiach : Ligota
Wielka, Lubiatów, Nadziejów oraz przysiółku Kamienna Góra w łącznej ilości 124 szt.
Sieć drogowa
Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy
gminy Otmuchów jest dostępność i funkcjonalność układów transportowych. Głównym
elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym na terenie gminy jest : droga
krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa – Opole – Częstochowa. Jest to droga
o klasie GP (główna przyśpieszona), której przebudowa i modernizacja na terenie gminy
Otmuchów objęła budowę w 2006 roku obwodnicy miasta Otmuchów wraz z nowym mostem
na rzece Nysa Kłodzka i Raczynie (kanał ulgi Jeziora Otmuchowskiego). Ponieważ przez teren
gminy nie przebiega żadna droga wojewódzka, jest ona jedynym ciągiem komunikacyjnym
łączącym gminę z głównymi ośrodkami społeczno - gospodarczymi województwa opolskiego
w tym z miastem Opole.
Gęstość sieci dróg powiatowych, jak i gminnych jest wystarczająca. Zapewniają one
połączenie ze wszystkimi jednostkami osadniczymi w gminie. Stan techniczny dróg jest
zróżnicowany. W części południowej gminy z uwagi na przeprowadzenie szeregu inwestycji
jest zdecydowanie lepszy o tych położonych w części północnej, co ma bezpośredni wpływ na
warunki i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sieć dróg powiatowych zdecydowanie dominuje
w układzie komunikacyjnym gminy. Ich łączna długość to 132 km.
Sieć kolejowa
Przez teren gminy przebiega jedna czynna linia kolejowa Nr 137 na odcinku Kędzierzyn-Koźle
– Nysa – Kamieniec Ząbkowicki jest to linia pierwszorzędna, dwutorowa i nie zelektryfikowana.
Infrastrukturę towarzyszącą poza obiektami obsługi ruchu kolejowego tworzy dworzec kolejowy
położony w Otmuchowie przy ul. Kolejowej, którego stan techniczny jest niezadowalający,
a wykorzystanie dla ruchu pasażerskiego niewielkie - sezonowe. Przewozy kolejowe w gminie
Otmuchów w porównaniu z transportem samochodowym mają charakter marginalny – co jest
jednak tendencją ogólnokrajowa.
Telekomunikacja
Głównym operatorem telekomunikacyjnym na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska
S.A. Pluralizm usług telekomunikacyjnych wprowadził konkurencję i pojawienie się nowych
operatorów usług telekomunikacyjnych. W centrum miasta część sieci prowadzona jest
kanalizacją teletechniczną, na obszarach wiejskich większość sieci jest poprowadzona sieciami
napowietrznymi. Ponadto w ostatnich latach na rynek usług weszło kilku dostawców Internetu
radiowego zapełniając luki w sieci TP SA i umożliwiając korzystanie z nowoczesnych form

łączności jak i telefonii internetowej.
Elektroenergetyka
Na terenie Gminy Otmuchów znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach
trzydziestych XX w. na zbiorniku zaporowym na Nysie Kłodzkiej. Elektrownia wytwarza prąd
dla ogólnopolskiej sieci energetycznej. Znajdują się także u nas dwie stacje transformatorowe
SN zlokalizowane w Otmuchowie przy ul. Lipowej i w Śliwicach obsługujące całą gminę.
Na terenie gminy znajdują się linie przesyłowe od 230V do 15 kV.
Paliwa energetyczne
Na terenie gminy znajdują się trzy działające stacje paliwowe. Jedna w obrębie Otmuchowa
przy ul. Nyskiej oraz dwie przy drodze krajowej nr 46 w miejscowościach Wójcice i Śliwice.
Wszystkie oferują ET i ON, LPG i pracują całodobowo.
Przez gminę Otmuchów przebiega rurociąg gazowy średniego ciśnienia zaopatrujący w gaz
poprzez rozdzielnię w Otmuchowie miasto Otmuchów i miejscowość Śliwice. Znajdują się
także punkty sprzedaży opału (węgiel, koks, drewno opałowe) zlokalizowane w Otmuchowie
przy ul. Grodkowskiej i Kolejowej oraz w Kałkowie w bazie b. SKR.
Gospodarka
Działalność produkcyjna w obrębie gminy bazuje przede wszystkim na przemyśle rolnospożywczym i wydobywczym. Ważną gałąź gospodarki stanowi turystyka.
Dobre warunki glebowe i klimatyczne sprzyjały rozwojowi przemysłu cukrowniczego, któremu
podporządkowana jest produkcja roślinna w tym buraków cukrowych. Natomiast występowanie
na terenie gminy złóż surowców mineralnych przyczyniły się do rozwoju przemysłu
wydobywczego.
Jednostki działalności gospodarczej w większości, zlokalizowane są na terenie miasta
Otmuchów i reprezentowane są przez następujące branże: rolno-spożywcza, cukiernicza,
wydobywcza. Transformacja gospodarki przyczyniła się do intensywnego rozwoju instytucji
wspierających

rozwój

przedsiębiorstw,

tj.

firm

świadczących

usługi

finansowe,

ubezpieczeniowe, informacyjne i w zakresie obrotu nieruchomościami. Przedsiębiorstwa mikro,
małe i średnie rozwijają się w takim samym stopniu w mieście jak na obszarach wiejskich.
Prowadzą one przede wszystkim działalność w zakresie handlu i usług. Jedyny znaczącym
zakładem produkcyjnym jest Zakład Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
Dziedzictwo kulturowe
Otmuchów należy do jednego z najpiękniejszych miast Śląska Opolskiego. Miasto położone
jest w południowo-zachodniej części regionu, blisko granicy z Czechami. Założone zostało
na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, przy dawnym historycznym szlaku handlowym wiodącym
z Nysy do Kłodzka. Wiele wskazuje na to, że już w czasach przed chrystianizacją istniała na
tych terenach osada słowiańska, a położenie na dawnym szlaku handlowym z Czech do Polski
wpływało na jej rozwój.

Wraz z powstaniem biskupstwa wrocławskiego w 1000 roku

Otmuchów stał się posiadłością biskupów wrocławskich, co zadecydowało o jego ważnej

randze wśród ówczesnych miejscowości. Przykłady zabytków sztuki: zamek biskupi, kościół
parafialny p.w. św. Mikołaja i Franciszka, ratusz, pałac barokowy (UM), obwarowania miejskie,
kolumna Maryjna.
Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie gminy nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym czuwają: Policja,
Ochotnicza

Straż

Pożarna.

Otmuchowską

Policję

reprezentuje

Komisariat

Policji

w Otmuchowie, który swoją siedzibę ma w Otmuchowie przy ul. Sienkiewicza 9. Zabezpiecza
on rejon dwóch gmin tj. Otmuchowa i Kamiennika. Jest to największy rejon w powiecie nyskim
pod względem obszaru.
W Gminie Otmuchów działa 12 terenowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Każda jednostka
posiada samochód gaśniczy, motopompy, węże ssawne oraz radiotelefony i inne niezbędne
wyposażenie do prowadzenia akcji gaśniczych i przeciwpowodziowych a nawet ratownictwa
wodnego.
Samorządowe jednostki organizacyjne, instytucje kultury, spółki samorządowe i jednostki
użyteczności publicznej

Lp.

Nazwa jednostki/instytucji/spółki

1. Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
2. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

Adres
Otmuchów ul Zamkowa 6
Otmuchów ul. Żeromskiego 4

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Otmuchów ul. Sienkiewicza

4. Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie

Otmuchów ul. Krakowska 42

5. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
6. Dom Kultury “Zamek” w Otmuchowie

Otmuchów ul. Szkolna 3
Otmuchów ul. Zamkowa 4

7. Zespół Szkół w Otmuchowie

Otmuchów ul. Krakowska 36

8. Szkoła Podstawowa w Otmuchowie

Otmuchów, ul. Krakowska 38

9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kałkowie

Kałków 69

10. Zespół Szkół w Jarnołtowie

Jarnołtów 88

11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wójcicach

Wójcice 126

12. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznie

Meszno 69

13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maciejowicach
14. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grądach
15. Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej
16. Zespół Przedszkoli w Otmuchowie

Maciejowice 49
Grądy 32
LigotaWielka 10
Otmuchów ul. Jagiełły

17. Przedszkole Publiczne w Jasienicy Górnej

Jasienica Górna 36

18. PWiK Sp. z o.o w likwidacji w Otmuchowie

Otmuchów ul. Krakowska 42

19. Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

Otmuchów ul. Zamkowa 6

20. NZOZ „Elmed”

Otmuchów, ul. Nyska 13

21. NZOZ „Omega”

Otmuchów, ul. Krakowska 14

22. NZOZ ‘Salmed”

Kałków 65

23. Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

Otmuchów, ul. Rynek 1

24. Bank Śląski S.A. Punkt obsługi w Otmuchowie

Otmuchów, ul. Rynek 33

Programy i strategie
W Gminie Otmuchów w 2018r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne :
- Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004 – 2020,
- Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016 -2020,
- Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022,
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów.
Informacje szczegółowe o działalności komórek organizacyjnych Urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy Otmuchów

Miejskiego

Urząd Miejski w Otmuchowie, jako jednostka organizacyjna gminy funkcjonował w 2018r.
na podstawie przepisów Ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Otmuchów oraz innych
przepisów szczególnych.
Siedzibą Urzędu Miejskiego jest obiekt położony przy ul. Zamkowej 6 w Otmuchowie.
Urząd Miejski w 2018 realizował zadania na podstawie poniższej struktury :
1. Burmistrz – oznaczony symbolem BO.
2. Sekretarz Miasta – oznaczony symbolem ST.
3. Skarbnik Miasta – oznaczony symbolem SM.
4. Wydział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Płac, Promocji i Współpracy z Zagranicą –
oznaczony symbolem OR.
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Informatyki
– symbol ZK.
6. Urząd Stanu Cywilnego – oznaczony symbolem USC.
7. Wydział Budżetu, Podatków i Opłat – oznaczony symbolem WB.
8. Wydział Gospodarki Komunalnej, Remontów, Inwestycji, Drogownictwa i Funduszy
Zewnętrznych - oznaczony symbolem RP.
9. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji
i Planowania Przestrzennego – oznaczony symbolem MK.
10. Samodzielne stanowisko ds. współpracy z instytucjami kultury, sportu, spółkami prawa
handlowego, organizacjami pozarządowymi, gminną komisją rozwiązywania problemów
alkoholowych, kontaktów z mediami, promocji gminy i prowadzenia stron internetowych
oraz współpracy z zagranicą – oznaczony symbolem MD.
11. Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontroli/audytu – oznaczony symbolem KT.
Z dniem 21 listopada 2018 Burmistrz Otmuchowa powołał swojego zastępcę.

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Płac, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Według stanu na dzień 31.12.2018r. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie zatrudnionych było 49
osób, w tym 34 na stanowiskach urzędniczych.
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu na przestrzeni 2018r. wyniosły 3.535.449,30 zł, w tym
wydatki osobowe 2.892.836,03 zł.
W dyspozycji Urzędu Miejskiego w 2018r. były dwa służbowe samochody osobowe: Skoda Yeti
i Dacia Logan. Skoda Yeti wykorzystywana była przez Burmistrza Otmuchowa i przejechała 26.362
km, a Dacia Logan wykorzystywana była jako samochód do rozwożenia poczty urzędowej
oraz do przewozu pracowników w celu realizacji zadań w terenie. Przejechana liczba
km to 28.681.
Do urzędu wpłynęło 20.172 dokumentów, w tym 4.168 faktur.
Wg wydziałów i jednostek przedstawiało to następująco: ST-697, MK-3434, OPS-581, SM-2378,
USC-1719, WB-3093, RP- 5396, OR-2161, ZK-1235, ZOS-950, GP-437, MGDK-66 (różnice
matematyczne sum wynikają z faktu dekretowania dokumentów na kilka wydziałów).
Z urzędu wysłano 6.500 przesyłek pocztą, 6.919 przesyłek dostarczył doręczyciel do adresatów
w Otmuchowie, a 10.864 przesyłek doręczono transportem samochodowym do adresatów
zamieszkujących na terenie gminy i instytucji powiatu nyskiego. Ogółem dostarczono 24.283 szt.
przesyłek.
Wydział zapewniał obsługę Rady Miejskiej w Otmuchowie i jej komisji.
Przygotowano i przeprowadzono wybory samorządowe w 15 obwodach.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Informatyki
Wydział koordynował działania służb ratowniczych i pomocniczych w 10. dużych zdarzeniach o
charakterze kryzysowym. Obsługiwał 12. jednostek OSP, które uczestniczyły w 210. akcjach
ratowniczych o rozmaitym charakterze. 111.Zdarzeń prowadzonych było z udziałem OSP
Otmuchów. Organizowano zabezpieczenia wszelkich gminnych imprez i uroczystości (np. Lata
Kwiatów). W 2018r. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w jednostkach organizacyjnych
gminy oraz ćwiczenia gminne OSP, a także gminne zawody pożarnicze. Wydział prowadzi stronę
internetową dot. zagadnień bezpieczeństwa, profil na Facebook’u oraz aplikację „Ostrzegator”
umożliwiającą przekazywanie informacji i ostrzeżeń.
Zakończono modernizację 1 remizy (OSP Łąka) i rozpoczęto modernizację remiz w :
Nadziejowie, Goraszowicach, Śliwicach, Maciejowicach, Jasienicy Górnej.
Pracownicy wydziału uczestniczyli w 5 szkoleniach i ćwiczeniach obronnych, w tym
w wojewódzkich. Przygotowano i przeprowadzono Kwalifikację Wojskową.
Przeszkolono z zakresu BHP 120 osób.
Wdrożono system transmisji i zapisu obrad Sesji Rady Miejskiej.
Wydział zajmował się także Ochroną Informacji Niejawnych i Ochroną Danych Osobowych
(RODO).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji
i Planowania Przestrzennego
W 2018 roku zostały zbyte 23 nieruchomości w tym:
- 1 lokal mieszkalny,
- 1 budynek gospodarczy- komórka,
- 1 działka budowlana na własność,
- 2 działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste,
- 6 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania,
- 12 działek przeznaczonych na cele ogrodowe lub rolne.
W 2018 roku zawarto 120 umów dzierżawnych na grunty gminne o łącznej powierzchni
51,5247 ha. Dochody za dzierżawę gruntów z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły
110 200,00 zł.
Wydano 28 decyzji zatwierdzających podziały działek,
Wszczęto 22 postępowania dotyczące rozgraniczenia gruntów, które zostały zakończone
decyzją administracyjną,
Zakończono

postępowanie

administracyjne

dotyczące

ustalenia

opłat

adiacenckich

w 10. sprawach.
Zgłoszono 7. szkód w majątku gminy.
KWOTA
OTRZYMANEGO
ODSZKODOWANIA

OPIS SZKODY
Uszkodzenie wiaty w miejscowości Nadziejów

433,16 zł

Uszkodzenie wiaty w miejscowości Meszno

511,06 zł

Uszkodzenie wiaty przystankowej Otmuchów ul. Kościuszki

450,09 zł

Uszkodzenie iglicy oraz elewacji Ratusza w Otmuchowie

28 247,99 zl

Uszkodzenie repliki dinozaura „Solarium”

3 200,00 zł

Kradzież kosy spalinowej - Rysiowice

1 298,00 zł

Rozbicie szyby w żłobku w Kałkowie

1 537,50 zł
35 677,80 zł

Razem

Oczyszczaniem ścieków komunalnych 2018r. objętych było 39,8 % mieszkań, w tym na wsi
7,5 %. Zlokalizowano w gminie 5 dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Na dzień 1 stycznia
2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 0,0480 Mg/mieszk./rok selektywnie
zebranych

odpadów

komunalnych,

zaś

komunalnych
pod

koniec

oraz
roku

0,2288
dane

Mg/mieszk./rok
te

zmieszanych

przedstawiały

się

odpadów

następująco:

na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 0,0508 Mg/mieszk./rok selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz 0,2408 Mg/mieszk./rok zmieszanych odpadów komunalnych.

Urząd Stanu Cywilnego
W okresie 2018r. dokonano :
Czynność
Rejestracja oraz sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu w trybie zwykłym
Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu w trybie szczególnym (transkrypcja
zagranicznych a.s.c. do polskich ksiąg)
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach
wielojęzycznych)
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego
Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk
Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych
Tworzenie zleceń do innych USC w sprawie migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru
Stanu Cywilnego
Sporządzanie sprawozdań z rejestracji stanu cywilnego
Przygotowanie wniosków o wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Udzielanieślubówcywilnych
Udzielanie ślubów cywilnych w plenerze
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, zgłoszenie powrotu
z pobytu stałego
Decyzje w sprawach meldunkowych
Nadanie, zmiana i anulowanie numeru PESEL
Zameldowania i wymeldowania dokonane tylko w rejestrze zamieszkania cudzoziemców
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełen wykaz
danych osoby, której wniosek dotyczy
Wydanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek
dotyczy, ze zbiorów meldunkowych lub ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych
Wydanie dowodu osobistego
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)
Przygotowanie do przekazania do archiwum kopert dowodowych osób zmarłych
Przeprowadzone postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
Sprawozdania z zakresu spraw obywatelskich
Udział w organizacji Lata Kwiatów
Obsługa wyborów w zakresie spisów wyborców

Ilość
150
30
77
1254
125
205
623
712
10
627
734
24
19
32
42
3
717
8
37
26
506

1112
1579
164
473
1477
19
30
1
1

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 9 organizacji pozarządowych, do których w ramach
otwartych konkursów ofert skierowano niżej wymienione zadania publiczne:


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportu na terenie wiejskim gminy
Otmuchów, wykonawca: Gminne Zrzeszenie „LZS” w Otmuchowie zrzeszające
8 klubów sportowych, kwota dotacji 145 000 zł;



Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportu na terenie Otmuchowa,
wykonawca: Międzyzakładowy Klub Sportowy „Czarni”, kwota dotacji 62 500 zł;



Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – sporty wodne na terenie gminy
Otmuchów, wykonawca: Jacht Klub „OPTY”, kwota dotacji 4 500 zł;

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportu szkolnego: piłka koszykowa
na terenie gminy Otmuchów, wykonawca: Międzyszkolny Klub Sportowy w Otmuchowie,
kwota dotacji 40 000 zł;


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportu szkolnego w dyscyplinie piłka
ręczna

na

terenie

gminy

Otmuchów,

wykonawca:

Uczniowski

Klub

Sportowy

w Otmuchowie, kwota dotacji 11 000 zł;


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizowanie szkolnych imprez
i zawodów sportowych na terenie gminy Otmuchów, wykonawca: Otmuchowskie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, kwota dotacji 5 000 zł;



Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Otmuchów,
wykonawca: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie, kwota
dotacji 4 500 zł;



Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – opieka nad osobami chorymi, starszymi
i niepełnosprawnymi na terenie gminy Otmuchów, wykonawca: Caritas Diecezji Opolskiej,
kwota dotacji 20 000 zł;



Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – prowadzenie gabinetów rehabilitacyjnych na terenie
gminy Otmuchów, wykonawca: Caritas Diecezji Opolskiej, kwota dotacji 24 000 zł;



Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w gminie
Otmuchów, wykonawca: Koło Otmuchowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Alberta, kwota dotacji 8 000 zł.

Na koniec 2018 roku liczba organizacji pozarządowych nie uległa zmianie.
Ponadto, w Gminie Otmuchów na początku 2018 r. funkcjonowało 25 kół gospodyń wiejskich.
Na koniec roku liczba ta uległa zmniejszeniu do 24.
Były to:


Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowie




















Koło Gospodyń Wiejskich w Goraszowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowej
Koło Gospodyń Wiejskich w Jarnołtowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Kałkowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Kijowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Lasowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Wielkiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiatowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Łące
Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Mesznie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nadziejowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nieradowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach Nyskich
Koło Gospodyń Wiejskich w Ratnowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Rysiowicach







Koło Gospodyń Wiejskich w Starowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Suszkowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Wójcicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Zwanowicach

Wydział Budżetu, Podatków i Opłat
W okresie 2018r. wydano :

PODATKI I ODPADY
Ilość
5 820
1 013
3
546
4 597
22
351

Rodzaj
Decyzje wymiarowe
Decyzje zmieniające
Decyzje o umorzeniu
Postanowienia
Upomnienia
Decyzje o uldze
Zaświadczenia
Decyzje o akcyzie

324

Tytuły wykonawcze
Wezwania
Pozwy
Książeczki na śmieci
Noty obciążeniowe
Faktury VAT
Kwitariusz przychodowy
RAZEM

Wydział Gospodarki
Zewnętrznych

143
1 989
3
3 551
419
1628
151
20560

Komunalnej,

Remontów,

Inwestycji,

Drogownictwa

i Funduszy

Wydział realizował następujące zadania inwestycyjne :
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach
W ramach inwestycji wybudowano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków
w Maciejowicach. Jest to oczyszczalnia typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 60m3/d (300 RLM).
Sam blok oczyszczalni składa się z osadnika wstępnego, komory anoksycznej, napowietrzania (I i
II), osadnika wtórnego, stabilizacji tlenowej. Obok bloku technologicznego w ramach oczyszczalni
wybudowano również budynek techniczny kontenerowy, drogę wewnętrzną, chodniki, kanał
ścieków oczyszczonych i wylot oraz urządzenia: kratę koszową, studzienkę rozprężną, pompownię
ścieków surowych, urządzenie pomiarowe ścieków oczyszczonych oraz misę ociekową ze
stanowiskiem odbioru osadu.
Czas realizacji zadania: 05.10.2017r. – 05.10.2018r.
Wartość zadania: 1 376 512,90 zł
Dofinansowanie: 875 874 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV
ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ROBÓT:
ETAP III

Kanalizacja sanitarna
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna dł. 948,56 mb
- kanały z rur PVC-U ø 200 mm – 565,28 mb
- kanały z rur PVC-U ø 160 mm – 383,28 mb
Rurociągi tłoczne dł. 320,14 mb
- kanały z rur PE ø 63 mm – 1,50 mb
- kanały z rur PE ø 90 mm – 318,64 mb
Przepompownie
- przepompownia ścieków wraz zasilaniem energetycznym, sterowaniem, zagospodarowaniem
i oświetleniem terenu – 1kpl.
Przebudowa sieci wodociągowej dł. 51,95 mb
- kanały z rur PE100 ø 110 mm – 46,43 mb
- kanały z rur PE100 ø 32 mm – 5,52 mb
Odtworzenie nawierzchni drogowych:
- odtwarzanie dróg o nawierzchni asfaltowej – 3.094,46 m2
- odbudowa nawierzchni kostki brukowej betonowej – 384,30 m2
- odbudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego – 49,00 m2
ETAP IV
Kanalizacja sanitarna
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 2.348,42 mb
- kanały z rur PVC-U ø 200 mm – 1460,29 mb
- kanały z rur PVC-U ø 160 mm – 888,13 mb
Rurociągi tłoczne 683,54 mb
- kanały z rur PE ø 63 mm – 53,71 mb
- kanały z rur PE ø 90 mm – 629,83 mb
Przepompownie
- przepompownie ścieków wraz zasilaniem energetycznym, sterowaniem, zagospodarowaniem i
oświetleniem terenu – 4kpl.
Sieć wodociągowa dł. 752,25 mb
- kanały z rur PE100 ø 110 mm – 449,59 mb
- kanały z rur PE100 ø 90 mm – 48,22 mb
- kanały z rur PE100 ø 63 mm – 27,95 mb
- kanały z rur PE100 ø 32 mm – 226,49 mb
- odtwarzanie dróg o nawierzchni asfaltowej – 2085,00 m2
- odbudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego – 1885,13 m2
Czas realizacji zadania: 29.08.2017 r. – 31.05.2018r.
Wartość zadania: 4 846 678,88 zł
Dofinansowanie: 3 348 480,96 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów w miejscowości
Nadziejów i Kamienna Góra
Czas realizacji zadania: 17.05.2018r. – 04.03.2019r.
Wartość zadania: 741.687,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Otmuchów obręb Śliwice oraz zabudowy wzdłuż ul. Mostowej w Otmuchowie, gm. Otmuchów
Wartość umowy 98 154,00 zł brutto
Czas realizacji 16.10.2018r. – 31.07.2019r.

- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Nieradowice, gm. Otmuchów
Wartość umowy 69 495,00 zł brutto
Czas realizacji 16.08.2018 – 16.02.2019r.
4. 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 jest już po pierwszych
przetargach. Nie został wyłoniony wykonawca inwestycji.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania – 4.778.050,88 zł zł
Dofinansowanie (kwota wnioskowana) – 2.868.030,52 zł ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020
5. 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: 2.668.135.36 zł
Dofinansowanie: 1.286.041.24 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014 – 2020
6. Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów
Projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Otmuchowie
- dla realizacji Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta –
Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla
zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i
jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna podpisano umowę w dniu
15.05.2018r.
Czas realizacji 15.05.2018r. – 31.05.2019r.
Wartość umowy 12 352 381,84 zł
- dla realizacji Zadania nr 3 Rewitalizacja osiedla Jagiełły podpisano umowę w dniu 16.11.2018r.
Czas realizacji 16.11.2018r. – 20.05.2019r.
Wartość umowy: 2 192 466,88 zł
Wartość projektu wg wniosku o dofinasowanie : 15 773 491,59 zł
Wartość dofinansowania 4 995 364,44 zł.
7. Adaptacja ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego
na Dom Pomocy Społecznej

„Skalnik” w Sarnowicach

W 2018 r. wartość środków budżetowych wydatkowanych na realizację zadania zamknęła się
kwotą 405.567,71 zł.
8. Przebudowa obiektu „Sandacz” położonego przy ul. Plażowej 2 w Otmuchowie
na „Ośrodek dziennego pobytu”
Czas realizacji 17.10.2018 – 31.03.2021r.
Wartość zadania 4 281 883,38 zł

9. Budowa świetlic wiejskich – budowa świetlicy w Krakówkowicach
Zakończenie zadania inwestycyjnego –23.07.2018 r.
Wartość całkowita zadania: 59.169,17 zł
Dofinansowanie: 37.649,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie – I etap
W ramach zadania została wykonana wymiana przyłącza wodociągowego, zestawu pomiarowego i
hydroforu, wykonana została instalacja zasilania zbiorników na wodę przeciwpożarową, instalacja
suchego pionu, zbiornika na wodę przeciwpożarową oraz wykonano oświetlenie awaryjne, system
alarmu pożaru i system DSO w budynku Zamku Biskupiego.
Zakończenie zadania inwestycyjnego - 26.10.2018 r.
Wartość całkowita zadania: 548.018,72 zł
Dofinansowanie: 460.000,00 zł ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11. Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Otmuchów poprzez remont konserwatorski
Zamku Biskupiego w Otmuchowie
Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania – 5.099.586,74 zł
Dofinansowanie (kwota wnioskowana) - 5.099.586,74 zł
12. Kultura i kino po obu stronach granicy – projekt partnerski
Realizacja Projektu – 01.06.2018r. – 30.09.2019r.
Całkowite wydatki projektu- 34.580,00 EUR
Dofinansowanie – 29.393,00 EUR w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
13. 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.
Okres realizacji inwestycji- II kw. 2018 r. – IV kw. 2020 r.
Wartość całkowita zadania: 1.897.986,26 zł
Dofinansowanie: 1.575.328,60 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014 – 2020.
14. Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie
W ramach zadania wbudowano krytą pływalnię typu „Delfinek” w Otmuchowie o wymiarach niecki
13,30 x 4,50 x 1,5 m. Basen składa się z 2 niecek, sauny, sauny parowej, wanny spa oraz zaplecza
sanitarno- szatniowego i magazynowego.
Zakończenie zadania inwestycyjnego – 18.10.2018r.
Wartość całkowita zadania: 4.075.503,83 zł
Dofinansowanie: 2.028.400,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
15. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
południowego – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie

subregionu

Zakończenie zadania inwestycyjnego – 30.11.2018r.
Wartość całkowita zadania: 1.977.762,53 zł
Dofinansowanie: 1.625.650,28 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego 2014 – 2020
16. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie – II etap
Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania – 1.310.799,24 zł
Dofinansowanie (kwota wnioskowana) -1.310.799,24 zł
17. Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach
W 2018 r. na inwestycji zostały przeprowadzone roboty instalacyjne. Wykonano instalację
elektryczną.
Realizacja- 02.05.2018 r. – 31.07.2018r.
Wartość- 219.500,00 zł
18. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów w roku
2018
Realizacja – 06.07.2018 r. – 15.10.2018r.
Wartość całkowita 58.871,45 zł w tym:
WFOŚiGW w Opolu: 50.040,73 zł
Beneficjenci/Właściciele: 2.943,57 zł
Gmina Otmuchów: 5.887,15 zł
19. Remonty dróg w Gminie Otmuchów
Remont nawierzchni ulicy Reja dz. nr 570/3 w Otmuchowie – wartość całkowita: 13 486,32 zł
Remont dróg gminnych Buków dz. nr 246,248,478,479 – wartość całkowita - 741 170,00 zł
Remont dróg gminnych Ratnowice I dz. nr 84/2 oraz Ratnowice II dz. nr 84/2, 84/1, 117 - wartość
całkowita - 682 650,00 zł
Remont drogi gminnej w Jasienicy Górnej- wartość całkowita - 108 554,26 zł
Remont drogi gminnej Broniszowice-wartość całkowita: 63 519,97 zł
Remont drogi gminnej Kałków odcinek drogi po kanalizacji sanitarnej - wartość całkowita :
101 521,46 zł
Remont drogi gminnej w m. Grądy Pasieki -wartość całkowita: 102 988,80 zł
Remont drogi gminnej w m. Kałków odc. drogi do obiektu sportowego -wartość całkowita: 97
821,89 zł
Remont drogi gminnej w m. Kałków odc. drogi do figury św. J. Nepomucena - wartość całkowita: 57
801,39 zł
Remont drogi gminnej w m. Broniszowice -wartość całkowita: 152 513,85 zł
Remont drogi gminnej w m. Wójcice droga dojazdowa do żwirowni -wartość całkowita: 146 889,02
zł
Remont drogi gminnej w ciągu ul. Piastowskiej -wartość całkowita: 158 210,00 zł
Zespół Obsługi Szkolnictwa – Edukacja
Szkoły
W gminie w 2018 r. funkcjonowało 7 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP Nr 1w Otmuchowie,
SP Nr 2 w Otmuchowie, w SP w Grądach, SP w Kałkowie, SP w Mesznie, SP w Maciejowicach,
SP w Jarnołtowie), oraz szkoła średnia połączona w Zespół Szkół w Otmuchowie składający
się z liceum ,technikum i szkoły branżowej. Ponadto, w gminie w 2018 r. funkcjonowała SP
w Ligocie Wielkiej prowadzona przez stowarzyszenie. W związku z reformą edukacji ostatni
rok funkcjonowały klasy gimnazjalne . Do wszystkich szkół uczęszczało 1203 uczniów .
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 197 uczniów z tego: w szkołach

podstawowych 119 ,w liceum 28,w technikum 22,w szkole branżowej 28.
Szkoły wszystkich typów w 2018 r. ukończyło 171 uczniów, w tym klasy gimnazjalne 98 ,liceum 29,
technikum 17, zasadniczą szkołę zawodową 27.
Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła : w szkołach podstawowych 12,8 ucz., w klasach
gimnazjalnych 26,5 ucz., w liceum 22.25 ucz., w technikum 17 ucz., w szkole branżowej
24,5 ucz. .
We wszystkich szkołach odbywała się nauka dwóch języków obcych tj. języka angielskiego
i języka niemieckiego.
Burmistrz Otmuchowa w 2018 r. przyznał środki w wysokości 21 256 zł na stypendia
dla wyróżniających się w nauce uczennic i uczniów. Stypendia otrzymało 50 osób.
Zdawalność egzaminów w szkołach średnich wynosiła:


egzaminu maturalnego w liceum 60%,



egzaminu maturalnego w technikum 29,4 %,



egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 48,7%

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę stan zatrudnienia nauczycieli wynosił
173,89 etaty. Z tego nauczyciele stażyści stanowili 3,22%, kontraktowi 8,62%., mianowani 18,94%,
dyplomowani 69,22% ogółu zatrudnionych nauczycieli. W ciągu 2018 r. ogólny stan zatrudnienia
nauczycieli zwiększył się o 0,23 etatu.
Gmina zapewniła bezpłatny transport uczniów do szkół i przedszkoli. W 2018 r. dowożonych
było 517 uczniów do szkół i 42 do przedszkoli. Dodatkowo 24 dzieci niepełnosprawnych, w tym
3 na wózkach inwalidzkich dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Nysie.

Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowało 9

przedszkoli gminnych (PP Nr1w Otmuchowie, PP Nr 2

w Otmuchowie, PP Nr3 w Otmuchowie, PP w Grądach, PP w Jarnołtowie, PP w Jasienicy Górnej,
PP w Kałkowie, PP w Mesznie, PP w Maciejowicach) .
PP Nr1 w Otmuchowie oraz PP Nr 2 w Otmuchowie połączone są w zespół przedszkoli, pozostałe
przedszkola za wyjątkiem PP w Jasienicy Górnej połączone są

ze szkołami podstawowymi

w zespoły szkolno-przedszkolne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 370 dzieci.
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
Żłobki
W 2018 r. w gminie funkcjonowały 2 żłobki (Oddział żłobkowy przy PP Nr 2
w Otmuchowie i Żłobek w Kałkowie). Placówki te dysponowały 60 miejscami, z tego w mieście
40 i na wsi 20. Wszystkie miejsca w żłobkach były wykorzystane .

Finansowanie zadań

Wydatki w gminnie na oświatę

i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą

w 2018r. wyniosły 18 285 482,43 zł, z czego

na szkoły i świetlice i inne zadania szkolne

15 700 418,39 zł, przedszkola 2 585 064,04 zł. Wydatki na utrzymanie żłobków wyniosły
561 837,80 zł .
Przyznana gminie subwencja oświatowa wyniosła 11 594 493 zł, środki na realizację
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, dokształcanie nauczycieli i zakup pomocy
dydaktycznych w ramach projektu konkursowego RPO 789 009 zł, dotacja na dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 129 832 zł, dotacja na stypendia
socjalne dla uczniów 63 002zł, dotacja na zakup podręczników dla szkół 114 526 zł, dotacja na
zakup książek do bibliotek szkolnych 28 400, dotacja na zakup urządzeń
aktywna tablica 41 700 zł,

multimedialnych –

dotacja do przedszkoli 375 845 zł, dotacja do utrzymania żłobków

Maluch+ 36 000 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. to oddanie do użytku krytego
basenu przy SP Nr1 w Otmuchowie - koszt inwestycji wyniósł 4 056 950 zł, termomodernizacja
SP Nr 1 w Otmuchowie - koszt 1965 531 zł, oddanie nowych miejsc żłobkowych w Oddziale
żłobkowym PP Nr 2 w Otmuchowie w ramach programu Maluch+ - koszt 246 687zł .
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to pomoc społeczna oraz
pomoc świadczona dla rodziny jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku było 1256 rodzin, którym przyznano
94.227 świadczeń.
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił następującego wsparcia z pomocy
społecznej:
1. świadczenia pieniężne:


zasiłki stałe,



zasiłki okresowe,



zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,



dodatki energetyczne



dodatki mieszkaniowe

2. Świadczenia niepieniężne w szczególności:


praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym, szczególnie w rodzinach dotkniętych przemocą, w rodzinach
dysfunkcyjnych z małymi dziećmi, w rodzinach z niepełno sprawnościami,



zakup leków,



zapewnienie posiłku dla dzieci z Gminy Otmuchów
oświatowych,

uczęszczających do placówek



organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób
starszych,

chorych,

a

także

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

dzieci

z zdiagnozowanym autyzmem,


kierowanie do domów pomocy społecznej, przygotowanie wymaganej dokumentacji
oraz częściowe pokrywanie kosztów pobytu za osoby umieszczone w tych placówkach,



opłacanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w placówkach
opiekuńczych, praca z tymi rodzinami nakierowana na odzyskanie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej,



sprawienie

pogrzebu

osobom

nieubezpieczonych

w przypadku

braku możliwości

skorzystania z ubezpieczenia rodziny,


opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym,



udzielenie

schronienia

poprzez

przyznanie

tymczasowego

miejsca

noclegowniach

schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,


pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych przekazywanych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,



w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( praca w Zespole
Interdyscyplinarnym,

monitorowanie

rodzin

dotkniętych

przemocą,

obsługa

administracyjna).
Zakres ww. pomocy obrazuje poniższa tabela:

POMOC SPOŁECZNA
Rodzaj
świadczenia

kwota

Liczba rodzin
objętych pomocą

Liczba
świadczeń

Zasiłki stałe
Składka zdrowotna opłacana od zasiłków stałych
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe (w tym sprawienie pogrzebu i leki)
Dodatkienergetyczne
Dodatki mieszkaniowe
Specjalistyczneusługi opiekuńcze nieurolog.
Wydatki na asystenta rodziny skierowanego do
rodzin z problemami, w których są małe dzieci
Dożywianie dzieci w szkole( program rządowy
środki gminne)
Wydatki na usługi opiekuńcze
Wydatki na domy pomocy społecznej
Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w
pieczy zastępczej
W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie
Decyzje wydawane na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej NFZ dla osób
nieubezpieczonych spełniających kryteria z
pomocy społecznej
w nagłych przypadkach
chorobowych lub zdarzeniach losowych
Pomoc rzeczowa w realizowana w ramach
rządowego programu Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

363.183,99
35.977,09
249.532,94
99.919,10
2.193,75
51.489,19
36.750,00
54.952,45

69
69
113
156
16
44
7
16

709
709
645
411
28
65
614
16

315.300,08

623

90.135

304.914,42
839.735,85
43.935,34

35
33
6

358
369
147

18

21

21.800 kg żywności
osób skorzystało z tej formy pomocy

3. Pomoc – rodzina
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie udzielił

wsparcia w postaci

zasiłków dla 1256 rodzin, którym przyznano 94.227 świadczeń:
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami.
2. Świadczenia

opiekuńcze

(zasiłki

pielęgnacyjne,

świadczenia

pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy.
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”.
4. Świadczenie rodzicielskie.
5. „Otmuchowskie becikowe”.
6. Świadczenie „Senior 80+”.
7. Świadczenie wychowawcze 500+.
8. Świadczenie „Dobry start”.
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
10. Postępowanie prowadzone w stosunku do dłużników alimentacyjnych w celu
wyegzekwowania zasądzonych alimentów prowadzone w współpracy z organami
ścigania i komornikami.
11. Zamawianie i rozprowadzanie Karty dużej rodziny wśród mieszkańców gminy.

Rodzaj świadczenia

POMOC - RODZINA
Kwota
świadczeń

Liczba rodzin
objętych
pomocą
701
1298

Liczba
świadczeń

Świadczenia wychowawcze 500+
7.182.036,05
13.908
Świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne 4.242.276,13
22.046
wraz
z
dodatkami,
świadczenia
opiekuńcze,
fundusz
alimentacyjny,
składki ZUS ( emerytalna ) od świadczeń
opiekuńczych
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od
84.252,38
79
948
zasiłków opiekuńczych
Świadczenie ‘Dobry start” 300+
436.480,00
1.001
1408
Otmuchowskie becikowe
114.000,00
76
76
Świadczenie „Senior 80+”
399.900,00
530
3.999
Karta Dużej rodziny
23
113
W ramach prowadzonych działań w stosunku dłużników alimentacyjnych odzyskano od
dłużników alimentacyjnych kwotę: 193.411,34 zł z której na dochody gminy przekazano
38.545,31 pozostałą kwotę 154.866,03 przekazano do budżetu państwa.

Kultura
W Gminie Otmuchów w 2018 r. funkcjonowały Miejsko-Gminny Dom Kultury – Biblioteka
Publiczna w Otmuchowie oraz Wiejski Dom Kultury w Kałkowie - filia Miejsko-Gminnego Domu
Kultury w Otmuchowie, Dom Kultury „Zamek”
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
Imprezy cykliczne zorganizowane przez MGDK to:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w kinie „Podzamcze”, oraz w WDK
w Kałkowie. MGDK włączył zespoły amatorskie działające przy MGDK do występów
podczas trwania WOŚP i Kałkowie. 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.
4. Koncert Walentynkowy - impreza organizowana w kinie „Podzamcze”. Zabawa
Walentynkowa w filii bibliotecznej w Bukowie.
5. Dzień Kobiet - WDK Kałków organizuje przy współpracy z KGW.
6. Dzień Matki - filia biblioteczna w Bukowie.
7. Biesiada Wielkanocna impreza organizowana co roku w zamku otmuchowskim,
kultywująca zwyczaje, potrawy i wypieki świąteczne.
8. 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.
9. Dzień Dziecka – zabawa z konkurencjami sportowymi na stadionie miejskim.
10. Lato Kwiatów.
11. Dożynki parafialne – WDK Kałków przy współpracy z KGW i Rady Sołeckiej.
12. Dożynki gminne – współpraca z UM w Otmuchowie.
13. Święto Pieczonego Ziemniaka– WDK Kałków.
14. Pożegnanie Lata - impreza w Parku Partnerstwa (występy zespołów działających przy
MGDK w Otmuchowie).
15. Halloween – zabawa dla dzieci MGDK w Otmuchowie.
16. Zabawa andrzejkowa dla dzieci – Biblioteka Otmuchów, filia biblioteczna Buków.
17. Wieczornica z okazji Odzyskania Niepodległości – kino Podzamcze
18. Marsz Mikołajów - 2 edycja Marszu Mikołajów
19. Koncert

Kolęd

to

impreza

przedświąteczna

dla

mieszkańców

Otmuchowa.

Biorą w niej udział zespoły z MGDK prezentujące repertuar o tematyce świątecznej.
20. Koncert kolęd w wykonaniu dzieci – filia biblioteczna Buków
21. Pokazy filmów w kinie “Podzamcze”
Wystawy zorganizowane przez MGDK w Otmuchowie :
- wystawa koron żniwnych – Kościół parafialny w Otmuchowie
- wystawa prac konkursowych dzieci „Portret mojej mamy” WDK Kałków
- wystawa „Oblicza Zamku w Otmuchowie” – Zamek w Otmuchowie
- wystawa „Otmuchów – miasto z historią” - Sezam

- wystawa szopek Bożonarodzeniowych
- wystawa fotograficzna o Otmuchowie – Sezam
- wystawa „Otmuchów na fotografiach ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” – Sezam
- wystawa prac z Ogniska Plastycznego z Nysy - Sezam
- wystawa „Legendy i Mity Miejscowości Powiatu Nyskiego – Sezam
- wystawa „rejs po dziełach opolskiego żeglarstwa” - Sezam
- wystawa „Ignacy Jan Paderewski Pianista, Artysta, Mąż Stanu” – Sezam
- wystawa „Otmuchów piękny Zakątek” – Urząd Gminy
MGDK przeprowadził następujące konkursy:
1. Konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową
2. Przegląd zespołów kolędniczych „Herody”– WDK Kałków
3. Konkurs na najładniejszy stroik Wielkanocny – MGDK Otmuchów
4. Wakacyjny konkurs fotograficzny – konkurs facebookowy– Biblioteka Otmuchów
5. Konkurs plastyczny „Portret mojej mamy” – WDK Kałków
6. Konkurs poezji i prozy polskiej –– WDK Kałków
7. Konkurs recytatorski prozy i poezji polskiej– MGDK Otmuchów
8. Konkurs recytatorski dla przedszkolaków - WDK Kałków
9. Konkurs „Festiwal Świątecznego Przedszkolaka– Kino „Podzamcze”
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem wydatków w wysokości ok. 600 tys zł.
Przy Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Otmuchowie funkcjonują :
1. Zespół

Pieśni i Tańca

„Otmuchów”

składający

się

z

dwóch

sekcji:

tanecznej

i wokalnej. Sekcja wokalna to zespół folklorystyczny, składający się z 8 osób, do sekcji
tanecznej przynależą dzieci z gminy Otmuchów i młodzież z Ukrainy.
2. Zespół wokalny „Otmuchowianki” składający się z seniorów. Obecnie liczący 5 osób.
3. Koło plastyczne dla dzieci prowadzone w MGDK Otmuchów, w DK Kałków, oraz Filii
Bibliotecznej w Bukowie. Dzieci wykonują prace w tematyce dowolnej, a także dotyczące
obchodów świąt i rocznic. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6-14 w dwóch
grupach wiekowych. Ogółem w zajęciach udział bierze 25 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 dla mieszkańców Otmuchowa.
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 2018 biblioteka w Otmuchowie otrzymała 20 nowych
książek dla potrzeb Dyskusyjnego Klubu Książki.

7. Grupa solistów ze Studia Piosenki.
8. Studio „Mażor” prowadzone przez instruktora wokalno-instrumentalnego
9. Klub Tenisa Stołowego funkcjonujący w Bukowie, zrzeszający grupę młodzieży.
Klub organizuje rozgrywki dla dzieci i młodzieży.
10. Zespół Tańca Brzucha składający

z 5 osób dorosłych. Zespół występuje na różnych

imprezach organizowanych przez MGDK Otmuchów.
11. 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.
12. Aerobic prowadzony dla kobiet. W grupie uczestniczy 15 kobiet.
W gminie w 2018 r. funkcjonowały cztery biblioteki: Biblioteka Publiczna w Otmuchowie
i filie w Maciejowicach, Bukowie, Kałkowie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 32166
woluminów, zaś na koniec roku – 31877 woluminów. W przeliczeniu na 100 mieszkańców, łączna
liczba woluminów wynosiła 4,23 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4,87 na dzień 31 grudnia 2018r.
Na koniec roku stan czytelników wyniósł 654. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek
skorzystało 8832 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 13891 woluminów.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: zakupiono nowości
z programu Biblioteki Narodowej w tym beletrystyka, lektury, książki dla dzieci.
Poszczególne

biblioteki

zatrudniały

4

pracownice.

W

poszczególnych

bibliotekach

użytkowano 1 komputer, w tym 1 komputer z dostępem do szerokopasmowego internetu.
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: lekcje biblioteczne,
głośne czytania, konkursy, spotkania autorskie i spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 905 mieszkańców.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 10 tys. zł.
Gospodarstwo Komunalne
Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie jest jednostką budżetową Gminy Otmuchów.
Przedmiotem działalności Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie zgodnie ze Statutem jest
realizacja zadań własnych Gminy Otmuchów, obejmujących :
1. W zakresie infrastruktury komunalnej:
a) budowę, utrzymanie i zarządzanie terenami zieleni wraz z ich infrastrukturą techniczną
oraz budynkami i budowlami funkcjonalnie z nimi związanymi,
b) utrzymanie lasów komunalnych i zadrzewień,
2. W zakresie infrastruktury drogowej i mostowej:
a) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg, ulic, placów, chodników i obiektów
mostowych (mostów, kładek dla pieszych, przepustów), dla których zarządcą jest Gmina
Otmuchów,

b) zarządzanie i eksploatację dróg, ulic, placów i chodników oraz targowiska miejskiego,
w tym utrzymanie czystości i porządku.
c) kontrolę

stanu oznakowania pionowego i poziomego dróg, ulic i placów, (bieżąca

wymiana uszkodzonych, zdewastowanych pionowych znaków drogowych, uzupełnianie
oznakowania pionowego i odnawianie oznakowania poziomego),
d) bieżącą konserwację i remonty nawierzchni jezdni i ciągów pieszych,
e) prowadzenie akcji zimowej (ręczne i mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, placów, ulic
i chodników,
f)

pozimowe oczyszczanie dróg oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń.

Od 01 stycznia 2018r. Na mocy Uchwały Nr XXX/311/2017r. z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLI/329/210 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie powołania jednostki
budżetowej Gminy Otmuchów pod nazwą „Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie” rozszerzony
został przedmiot działalności jednostki o:
a)

zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę,

b)

zbiorowe odprowadzanie ścieków,

c)

oczyszczanie ścieków,

d)

eksploatację,

konserwację,

wykonywanie

remontów

urządzeń

wodociągowych

i kanalizacyjnych,
e)

usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

f)

wykonywanie usług dla ludności w zakresie podłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej,

g)

wydawanie

warunków

technicznych

podłączeń

do

sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej sanitarnej,
h)

uzgadnianie

i

zagospodarowanie

opiniowanie

projektów

przestrzennego

w

technicznych,
zakresie

opiniowanie
sieci

planów

wodociągowych

i kanalizacyjnych,
i)

nadzór i kontrolę jakości odprowadzanych ścieków i dostarczanej do odbiorców wody,

j)

wnioskowanie w sprawach rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,

k)

realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji z budżetu gminy,

l)

przygotowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w likwidacji
Spółka w stan likwidacji postawiona został 30.10.2017r. na mocy :
1.

Uchwały Nr XXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 września 2017r.
w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Uchwały Nr 1/10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Otmuchowie, z dnia 30 października 2017 roku w sprawie
rozwiązania

Spółki pod

firmą

:

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i Kanalizacji Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otmuchowie i postawienia Spółki w stan
likwidacji.
2.

Uchwały

Nr

2/10/2017

Nadzwyczajnego

Zgromadzenia

Wspólników

Spółki

z

dnia

Wspólników

Spółki

z

dnia

30 października 2017 roku w sprawie powołania Likwidatora.
3.

Uchwały

Nr

3/10/2017

Nadzwyczajnego

Zgromadzenia

31 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu likwidacji Przedsiębiorstwa
Wodociągów

i

Kanalizacji

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

z

siedzibą

dokonać

podziału

przy ul. Krakowskiej 42 w Otmuchowie.
W 2018 roku Spółka nie prowadziła operacyjnej działalności.
W

zakresie

spraw

kończących

proces

likwidacyjny

należy

pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli mienia między wspólników. Jedynym wspólnikiem
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. „w likwidacji” w Otmuchowie
jest Gmina Otmuchów wobec czego cały pozostały majątek będzie przekazany jedynemu
udziałowcowi. W skład majątku polikwidacyjnego wchodzą nieruchomości, przedmioty ruchome,
materiały oraz środki obrotowe na rachunku bankowym. O ile w przypadku nieruchomości
i ruchomości można przystąpić do ich przekazania jedynemu wspólników po podjęciu uchwały
Zgromadzenia Wspólników określającej podział pozostałego po likwidacji majątku, o tyle środki
obrotowe znajdujące się na rachunku bankowym Spółki będą przekazane po sporządzeniu
bilansu likwidacyjnego, zamknięciu ksiąg rachunkowych i poniesieniu pozostałych kosztów
związanych z jej likwidacją, w tym o ile wystąpi taki obowiązek podatków CIT i VAT naliczonych
od wartości przekazanego Gminie Otmuchów mienia zlikwidowanej Spółki.
Część czynności likwidacyjnych nie została jeszcze zakończona. W szczególności dotyczy
ściągnięcia wszystkich należności Spółki od osób, którym świadczyła usługi. Wobec braku chęci
do dobrowolnych zapłat należności zaszła konieczność dochodzenia zapłaty należności
na drodze postępowań sądowych. Do Sądu Rejonowego w Nysie skierowano 93 pozwy
o zapłatę zaległych należności. Odrębny problem stanowi sprawa opodatkowania czynności
przeniesienia prawa własności majątku Spółki na gminę podatkiem dochodowym i podatkiem
od towarów i usług. Interpretacje indywidualną organów skarbowych w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych Spółka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu.
Korzystny dla Spółki wyrok tego sądu nie jest prawomocny. Dyrektor Krajowej Informacji
Podatkowej złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który uchylił jego interpretację indywidualną
w tej sprawie.

Interpretacja ta wskazywała na obowiązek zapłaty podatku CIT od mienia przekazanego
jedynemu wspólnikowi po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
Bez prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy nie ma możliwości zakończenia postępowania
i zamknięcia likwidacji. Brak prawomocnego wyroku powoduje w razie zakończenia
postępowania likwidacyjnego na tym etapie obowiązek likwidatora zapłaty tego podatku
W związku z tym konieczna była zmiana Planu Likwidacji Spółki, który przewidywał
jej zakończenie do dnia 31 marca 2019 r.
Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
.
Spółka pod firmą : Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (Otmuchów PS)
jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Otmuchów oraz Spółki z o.o. Polski Solar Holding.
Otmuchów PS tworzy platformę dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju energetyki
odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Otmuchów. Spółka będzie koncentrować swoje działania
na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta
i Gminy Otmuchów. Planowanych 6. elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej mocy zainstalowanej
4 886 MW zostanie posadowionych na nieużywanych gruntach. Inwestycja przysłuży się lokalnej
społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła. Roczna produkcja energii
elektrycznej równa będzie zapotrzebowaniu 2284 gospodarstw domowych rocznie. Dzięki
inwestycji stworzone zostaną również nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy Otmuchów.
Gmina Otmuchów jest jedyną na Opolszczyźnie, która powołała do życia wraz ze Spółką Polski
Solar Holding partnerską spółkę celową, której przedmiotem działalności jest produkcja energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
W 2018 roku Spółka nie prowadziła operacyjnej działalności.
Nagrody i wyróżnienia
1. Samorządy Najlepsze w Polsce. Gmina Otmuchów wśród nich
Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak reprezentujący Gminę Otmuchów znalazł się w 2018r.
pośród 600 przedstawicieli reprezentujących Najlepsze Samorządy w Polsce. Przypomnijmy,
że po reformie administracyjnej w naszym kraju funkcjonuje 2478 gmin. Jest to więc ogromne
wyróżnienie. Zarówno dla Burmistrza Otmuchowa jak też dla Gminy Otmuchów stanowi dzisiaj
i stanowić będzie w przyszłości fakt potwierdzający szczególne osiągnięcia otmuchowskich władz
na niemal każdej płaszczyźnie rozwoju lokalnego samorządu. Jest to też kolejne na przestrzeni
ostatnich lat wyróżnienie dla Burmistrza Otmuchowa i Gminy Otmuchów.

2. Wyróżnienie dla Gminy Otmuchów jako beneficjenta najlepiej realizującego projekty
współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich
Burmistrz Otmuchowa otrzymał z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły
wyróżnienie

dla

Gminy

Otmuchów

przyznane

przez

Zarząd

Województwa

Opolskiego

jako beneficjenta najlepiej realizującego projekty współfinansowane ze środków Funduszy
Europejskich. Nie pierwsze to wyróżnienie. Podobnie było w okresie programowania 2007 - 2013.
Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej konferencji podsumowującej wdrażanie
Funduszy Europejskich w województwie opolskim, która odbyło się w dniu 16 października 2018r.
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Znalezienie się w gronie wyróżnionych jest dla
każdego samorządowca swoistym certyfikatem potwierdzającym dobrą jakość jego pracy.
Wyróżnienie przyznane przez Zarząd Województwa Opolskiego potwierdza skuteczność naszego
samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Inwestycje m.in.: w budowę

infrastruktury

ochrony środowiska - kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków, drogi i ulice, obiekty sportowe,
które powstały dzięki tym funduszom, służą naszym mieszkańcom. Taki jest cel pozyskiwania
środków zewnętrznych i realizowania inwestycji. Dzięki tym środkom skanalizowano wcześniej
ulice : Grodkowską, Grunwaldzką, Klonową i Akacjową, Powstańców Śląskich i Traugutta oraz
Sienkiewicza w Otmuchowie. Wybudowano kanalizację w sołectwach Kałków i Wójcice, boiska
wielofunkcyjne w Maciejowicach i Kałkowie, oczyszczalnię ścieków w Kałkowie, przydomowe
oczyszczalnie ścieków w Ligocie Wielkiej. Wykonano rewitalizację otmuchowskiego "Solarium",
które w 2014 roku wyróżnione zostało przez Zarząd Województwa Opolskiego w konkursie "Na
najlepszą

przestrzeń

publiczną

województwa

opolskiego”.

Zrealizowaliśmy

kilkadziesiąt

tzw. projektów miękkich. Zakończono kanalizowanie ulic : Warszawskiej, Reja, Prusa, Kossaka,
Mickiewicza i Parkowej w Otmuchowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w Lubiatowie. Wbudowano oczyszczalnię ścieków w Maciejowicach i przydomowych oczyszczalni
w Nadziejowie i Kamiennej Górze. Do tego jeszcze rewitalizuje się Otmuchów. Gmina Otmuchów
ciągle się zmienia na lepsze. Bez żadnej wątpliwości jest jedną z najlepiej zarządzanych
i najdynamiczniej rozwijających sie gmin w województwie opolskim. Inwestycje proekologiczne,
drogowe, w bazę oświatową i sportowo- rekreacyjną wyróżniają miejscowy samorząd.

