Protokół Nr XLIX/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 października 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 14 radnych – 14 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
- Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
29 września 2014 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. Przed
przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni chcą
zabrać głos w tym temacie?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 29 września 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 85.001,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych

- 25.287,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych

- 5.000,00 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej

- 22.000,00 zł

gminy uczęszczających do innych przedszkoli
- przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych

- 3.000,00 zł

i zdewastowanych na terenie gminy
- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia

- 20.000,00 zł

- remont kapliczek, w tym wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo

- 2.500,00 zł

Kadłubiec
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnospołecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli:
a) Sołectwo Czarnocin

- 2.110,00 zł

b) Sołectwo Raszowa

- 300,00 zł

c) Sołectwo Kadłubiec

- 250,00 zł

d) Sołectwo Łąki Kozielskie

- 1.000,00 zł

e) Sołectwo Lichynia

- 3.090,00 zł

- 6.750,00 zł
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- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych -

464,00 zł

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Góra Św. Anny
b) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 85.001,00 zł, z tego:
- remonty dróg gminnych

- 25.287,00 zł

- przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216

- 25.000,00 zł

i nr 201/4
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 22.000,00 zł

i wychowaniem
- utrzymanie zieleni – wsparcie sołectw i osiedli:
a) Sołectwo Czarnocin

- 460,00 zł

b) Sołectwo Góra Św. Anny

- 464,00 zł

c) Sołectwo Lichynia

- 384,00 zł

- 1.308,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące - 2.064,00 zł
ich utrzymanie – wsparcie sołectw i osiedli:
a) Sołectwo Czarnocin

- 150,00 zł

b) Sołectwo Raszowa

- 300,00 zł

c) Sołectwo Łąki Kozielskie

- 1.000,00 zł

d) Sołectwo Lichynia

- 614,00 zł

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu

- 3.000,00 zł

usuwania wyrobów azbestowych
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - 6.342,00 zł
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli:
a) Sołectwo Czarnocin

- 1.500,00 zł

b) Sołectwo Kadłubiec

- 2.750,00 zł

c) Sołectwo Lichynia

- 2.092,00 zł

Ponadto proponuje się dokonać zmian w zakładzie budżetowym tj. Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 90.000,00 zł i planu
kosztów o kwotę 77.200,00 zł, zmniejszenie planów kosztów o kwotę 77.200,00 zł oraz
zwiększenie środków obrotowych na koniec roku o kwotę 90.000,00 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy do przedszkoli prowadzonych przez
gminę Leśnica uczęszczają dzieci spoza jej terenu?
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Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy stwierdziła, że do
przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica uczęszczają dzieci spoza terenu gminy.
Obecnie jest ich czworo. Jednak koszty utrzymania dziecka w przedszkolach różnią się od
siebie np. średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w gminie Leśnica wynosi około
700,00 zł, natomiast w gminie Zdzieszowice należy zapłacić za pobyt dziecka w przedszkolu
około 860,00 zł. Niekoniecznie kwoty pomiędzy gminami będą się bilansować.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na co zostaną
przeznaczone środki ujęte w zadaniu dotyczącym przywrócenia do stanu pierwotnego gruntów
zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazane środki zostaną wykorzystane na przywrócenie do stanu
pierwotnego terenów zdegradowanych na terenie Geoparku Góra Świętej Anny. W tym miejscu
planuje się zazielenienie i wykonanie faszyny w celu zamaskowania elementów betonowych,
których nie można było bezpiecznie usunąć.
Radny Pan Teodor Jahn poprosił o krótkie wyjaśnienie zwiększenia przychodów zakładu
budżetowego o kwotę 65.000,00 zł związanych z kanalizacją sanitarną?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wyjaśniła, że
zwiększenie przychodów jest wyliczone w oparciu o pierwsze dziewięć miesięcy tego roku szacuje się, że na koniec roku dochody zwiększą się o tą kwotę w stosunku do planu.
Pan Burmistrz dodał, że odebrano więcej ścieków sanitarnych niż planowano, co generuje
większy przychód.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/254/14 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 14 radnych).
- Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu”
w Górze Św. Anny
Pan Burmistrz poinformował, że na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie
Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Świętej Anny.
Jednak Nadzór Wojewody Opolskiego dopatrzył się w tejże uchwale pewnych nieścisłości
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polegających na tym, iż powtórzone zostały zapisy Kodeksu Cywilnego. Zapisy te były jak
najbardziej właściwe, lecz należało ich nie uwzględniać skoro wynikają już z innych przepisów.
W związku z powyższym proponuje się dokonać zmiany w tejże uchwale i wykreślić wszystkie
powtórzone zapisy z innych ustaw.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/255/14 w sprawie
Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny
(głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, iż Burmistrz Leśnicy zarządzeniem Nr 0050.366.2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Leśnicy informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.
Powyższa informacja została przedłożona Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu
28 sierpnia 2014 roku. Informację przekazano również wszystkim radnym Rady Miejskiej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 335/2014 z dnia 5 września 2014 r.
wydała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2014 r.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu oraz zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2014 r. (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
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realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów. Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2013/2014 została przekazana radnym wraz z materiałami na sesję Rady Miejskiej.
Informację oświatową za rok szkolny 2013/2014 sporządzono w oparciu o następujące
zagadnienia:
- wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2014,
- ilość uczniów w placówkach oświatowych oraz ich ilość w porównaniu do roku poprzedniego,
- zatrudnienie nauczycieli,
- wyprawka szkolna,
- projekty realizowane w roku szkolnym 2013/2014,
- dane demograficzne na kolejne lata.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do dyrektorów placówek oświatowych z terenu
gminy Leśnica o przedstawienie prezentacji multimedialnej o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2013/2014 tj.:
1) Pani Gabrieli Tiszbierek – dyrektora Publicznego Przedszkola w Leśnicy,
2) Pana Krystiana Gajdy – dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy,
3) Pani Moniki Kłosek – dyrektora Publicznego Gimnazjum w Leśnicy,
4) Pani Iwony Pawlus – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej,
5) Pani Ewy Spinda – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim,
6) Pani Barbary Górnej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnicy.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 oraz sprawozdania
z działalności poszczególnych placówek oświatowych gminy Leśnica w załączeniu niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad podziękował dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy
Leśnica za przedstawione prezentacje, za stworzenie bardzo dobrej oferty edukacyjnej. Z roku
na rok sytuacja w oświacie się polepsza. Życzył dalszej dobrej współpracy i wielu sukcesów.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
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 9 października br. odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem
Andrzejem Bułą w sprawie projektu kluczowego realizowanego w Górze Świętej Anny,
 13 października br. odbyło się spotkanie podczas którego najlepsi nauczyciele z terenu
naszej gminy otrzymali nagrody Burmistrza Leśnicy,
 14 października br. w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy i Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Leśnicy uczestniczono w uroczystościach związanych z Dniem
Edukacji Narodowej,
 17 października br. goszczono w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy grupę studentów
z Wyższej Szkoły Zawodowej z Wolfsburga. Goście zwiedzili również Urząd Miejski,
 21 października br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego
w Strzelcach Opolskich w temacie przygotowania powiatu i gmin do walki z wirusem
Ebola,
 23 października br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie w sprawie oceny
dokumentów strategicznych subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego,
 25 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego Klubu
Wiejskiego w Porębie.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
 zadanie dotyczące remontu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie – odbył się odbiór
częściowy na zadaniu, gdzie wykonano około 50 % robót tzn. wykonano docieplenie,
instalację elektryczną oraz odbył się montaż okien,
 został ogłoszony nowy nabór do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę
kanalizacji sanitarnej w województwie opolskim. W związku z tym przymierzamy się do
budowy kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. Od miejsca w którym
zostało zakończone poprzednie zadanie planuje się wykonać odcinek około 450 m.
Przewidywany koszt zadania wynosi około 1 mln. zł.
 zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Góra Świętej Anny działka
nr 216 i 201/1 - został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania, który wygrała firma
Roboty Ogólnobudowlane Pana Pawła Harnosa z Leśnicy za kwotę 149.000,00 zł,
 zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy
ul. Brzegowej 5” – trwają prace wykończeniowe związane z wykonywaniem tynków
i gładzi. Na ukończeniu są instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
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 w dniu 30 września 2014 r. odbył się odbiór zadania inwestycyjnego dotyczącego
zmniejszenia presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA 2000 na
Górze Świętej Anny. Wykonawcą zadania była firma Adamietz Sp. z o. o. z siedzibą w
Strzelcach Opolskich.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem, czy urząd posiada informację na temat
inwestycji prowadzonej w pasie drogi powiatowej z Leśnicy do Góry Świętej Anny tzn. czy
zadanie zostało zakończone?
Pan Burmistrz stwierdził, że zapadlisko w drodze powiatowej zostało na chwilę obecną
zastabilizowane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej. W dalszym ciągu prowadzone są
obserwacje pobocza, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej miejsca.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLIX
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

