Protokół Nr L/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 6 listopada 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 14 radnych – 12 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 27 października 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
5. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8. 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 12 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 12 radnych).

Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 października 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
27 października 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 27 października 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 3.935,00 zł, z tego:
- wpływy z różnych dochodów – nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty

- 3.935,00 zł

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 4.551,00 zł, z tego:
- nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej w Leśnicy

- 3.935,00 zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej - 616,00 zł
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Wysoka
c) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 616,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli

- 416,00 zł

- Sołectwo Wysoka
- utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Wysoka - 200,00 zł
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/256/14 w sprawie zmian budżetu
gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 12 radnych).
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał były tematem
wspólnego posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30
października 2014 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że stawki podatku szczegółowo zostały omówione na
posiedzeniu komisji problemowych rady.
Dodał, że stawki podatku corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy,
z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
Stawki podwyższono minimalnie, aby wzrost podatku nie był drastyczny dla mieszkańców tzn.
stawki podatku podwyższono o wskaźnik wzrostu cen wynoszący 0,4 % zaokrąglając w górę
do pełnych groszy w stosunku do stawek podatku obowiązujących w 2014 roku.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i projekt uchwały w sprawie określenia podatku od środków
transportowych oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/257/14 w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości (głosowało 12 radnych) i uchwałę Nr L/258/14 w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych (głosowało 12 radnych).
- przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacyjnymi
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na rok 2015
Przewodniczący obrad poinformował, że program był tematem wspólnego posiedzenia komisji
problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 października 2014 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.

Pan Burmistrz poinformował, że współpraca z organizacjami pozarządowymi określona została
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
która nakłada m. in. obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Główne priorytety określone na rok 2015 obejmują między innymi następujące obszary:
- upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form
wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów,
- pomoc społeczna,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- promocja i ochrona zdrowia,
- wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych,
- aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo
W przyszłym roku na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe planuje się
przeznaczyć w budżecie gminy kwotę 355.000,00 zł.
Ponadto podjęcie przedmiotowej uchwały musi być poprzedzone konsultacjami projektu
programu z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie Uchwały Nr L/297/10 Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr 0050.388.2014 z dnia
17 października 2014 r. Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie
internetowej Gminy Leśnica, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
organizacji pozarządowych w gminie Leśnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Leśnicy.
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 21 do 28 października 2014 r. Żadna
organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do projektu programu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?

Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 i zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/259/14 w sprawie przyjęcia
programu współpracy gminy Leśnica

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (głosowało 12
radnych).
Ad. pkt 5
Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oświadczenie majątkowe
wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy,
2) wójt (burmistrz), przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
3) zastępca wójta (burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi
(burmistrzowi).
Osoby, które otrzymują oświadczenia majątkowe zobowiązane są do przekazania jednego
egzemplarza urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie (w naszym przypadku urzędami, do których kieruje się oświadczenia
majątkowe są urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu
i Krapkowicach). Wszystkie podmioty, które otrzymały oświadczenia majątkowe dokonują ich
analizy i przedstawiają radzie gminy informację w tym zakresie.
W związku z powyższym do tut. rady wpłynęły następujące analizy oświadczeń majątkowych:
1. analiza z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dotycząca złożenia oświadczeń
majątkowych przez przewodniczącego rady, burmistrza, radnych, zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza
wydają decyzje administracyjne.

Z analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez urząd skarbowy wynika, że wszystkie
osoby o których wcześniej wspomniano, złożyły swoje oświadczenia majątkowe w terminie
określonym ustawą tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
Złożone oświadczenia majątkowe w większości zostały wypełnione w sposób prawidłowy.
W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, najczęściej o charakterze formalnym.
2. analiza z Urzędu Skarbowego w Krapkowicach dotycząca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. Z analizy oświadczenia majątkowego wynika, że Kierownik złożył oświadczenie
majątkowe w ustawowym terminie, które nie zawierało nieprawidłowości.
3. analiza z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca kierowników jednostek
organizacyjnych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek
organizacyjnych Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu stwierdził, iż wszystkie osoby
złożyły swoje oświadczenia w terminie oraz nie dopatrzył się nieprawidłowości.
4. analiza Wojewody Opolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych Burmistrza Leśnicy
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, w której Wojewoda stwierdził, iż oświadczenia te
zostały złożone w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do
wszczęcia postępowań w sprawie.
5. analiza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych
radnych złożonych za rok 2013 oraz oświadczeń majątkowych złożonych na 2 miesiące przed
upływem kadencji przez radnych z której wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone
w terminie oraz w komplecie. Analiza merytoryczna treści złożonych oświadczeń majątkowych
nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie.
W paru przypadkach stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym.
6. analiza Burmistrza Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza
wydają decyzje administracyjne. Burmistrz Leśnicy stwierdził, iż wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych wywiązały się z tego obowiązku.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, co potwierdzono
datownikiem na dokumentach. W kilku oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości
o charakterze formalnym.

Z powyższych analiz wynika, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń
majątkowych zarówno wojewodzie, przewodniczącemu rady, jak i burmistrzowi złożyły swoje
oświadczenia w terminie i w komplecie.
Ponadto analizy merytoryczne tych oświadczeń nie wykazały naruszeń przepisów prawa.
Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
 30 października br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej
w Leśnicy,
 3 listopada br. dwie mieszkanki Gminy Leśnica obchodziły jedna 90 rocznicę urodzin,
a druga 95 rocznicę urodzin,
 3 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie i udostępnienie turystom infrastruktury
wykonanej wokół geostanowiska na Górze Św. Anny,
 4 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy goszczono uczniów Szkoły Podstawowej
w Leśnicy w celu zapoznania ich z funkcjonowaniem samorządu gminnego,
 6 listopada br. odbyło się posiedzenie członków Krainy Świętej Anny.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
 zadanie pn. Remont OSP Czarnocin – trwają prace na obiekcie tj. zamontowano nowy
kominek, drzwi wejściowe, wykonano montaż płyt gipsowo-kartonowych na sali;
 zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Góra Św. Anny działka nr 216
i 201/1 – wykonano wodociąg wraz z hydrantem i wpięto się do istniejącej sieci
wodociągowej. Obecnie trwają prace drogowe oraz w dniu dzisiejszym wykonano próby
zagęszczenia podłoża.
 zadanie pn. Remont ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim – zadanie zostało umieszczone na
liście rankingowej do dofinansowania w roku 2015 w ramach tzw. Schetynówek.
 zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – w budynku zostały osadzone okna PCV. Trwają prace

wykończeniowe związane z wykonywaniem tynków i gładzi. Na ukończeniu są instalacje
wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Teodor Jahn na zakończenie kadencji zamiast podsumowania przygotował krótką
informację na temat rankingu zamożności gmin w 2013 roku i miejsca w jakim lokuje się w
nim Gmina Leśnica. Zestawienie zostało przygotowane przez profesora nauk ekonomicznych
Pana Swianiewicza dla czasopisma „Wspólnota”. Ranking prowadzony jest od wielu lat, a z
uwagi na przyjęte założenia jest stabilny, w wyniku czego można obserwować tempo rozwoju
danej jednostki samorządowej.
Podstawą rankingu jest wielkość dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, odpowiednio
skorygowany, w którym nie są uwzględnione środki unijne.
W przedstawionym rankingu wszystkie gminy pogrupowano w zależności od rodzaju na:
1. gminy wiejskie
2. miasta mniejsze
3. miasta powiatowe
4. miasta na prawach powiatu
5. miasta wojewódzkie
Wśród gmin miejskich mniejszych Gmina Leśnica w 2013 roku zajęła 195 pozycję na 575 gmin
skwalifikowanych w tej grupie, z wartością dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wynoszącą 2.595,79 zł.
Na przestrzeni tej kadencji Gmina Leśnica cały czas plasuje się w drugiej setce tego rankingu
tj. w 2013 r. pozycja 195, w 2012 r. pozycja 146, w 2011 r. pozycja 179 i w 2010 r. pozycja 99.
W poprzedniej kadencji 2006 – 2010 gmina znajdowała się w czwartej lub piątej setce (2006 r.
– pozycja 413, 2007 r. – pozycja 508, 2008 r. – pozycja 369, 2009 r. – pozycja 374). Zatem w
chwili obecnej widać wzrost o około 200 pozycji.
Pośród gmin miejskich województwa opolskiego Gmina Leśnica w 2013 r. uplasowała się na
7 pozycji. Za naszą gminą jest Gmina Ujazd (pozycja 214), gmina Zdzieszowice (pozycja 236),
Gmina Zawadzkie (pozycja 333) i Gmina Kolonowskie (pozycja 402).
W grupie gmin wiejskich województwa opolskiego najwyżej znajduje się Gmina Dobrodzień
na pozycji 23, na pozycji 783 Gmina Izbicko, a na pozycji 1 462 Gmina Jemielnica.

Przyglądając się gminom powiatu strzeleckiego, sortując je według wielkości przyjętego
kryterium to kolejność jest następująca: na 1 miejscu znajduje się Gmina Leśnica, 2. Gmina
Ujazd, 3. Gmina Izbicko, 4. Gmina Strzelce Opolskie, 5. Gmina Zawadzkie, 6. Gmina
Kolonowskie, 7. Gmina Jemielnica. Rozpiętość kwotowa pomiędzy Leśnicą – 2.595,79 zł, a
Jemielnicą – 2.176,30 zł wynosi około 20 %.
Porównując wielkości wskaźnika w poszczególnych latach można wnioskować, jaki jest
progres, jeżeli chodzi o wzrost dochodu.
Przewodniczący obrad podziękował radnemu Panu Jahnowi za przedstawioną analizę. Ranking
pozwolił zobrazować zamożność Gminy Leśnica na przełomie ostatniej kadencji.
Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy udało się skontaktować z firmą
konserwującą sieć telekomunikacyjną?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Miejski skontaktował się z firmą odpowiedzialną za
usunięcie awarii sieci telekomunikacyjnej w chodniku w miejscowości Dolna przy
ul. Wiejskiej.
Przewodniczący obrad odczytał list gratulacyjny Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda
Wilczyńskiego dotyczący podziękowania za konstruktywną współpracę w minionych czterech
latach. List stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń bardzo serdecznie podziękował radnym za
czteroletnią współpracę, która była bardzo dobra i konstruktywna. Przez cały czas zajmowano
się sprawami gminy, a nie sobą. Podziękował wszystkim pracownikom urzędu, obsłudze rady
miejskiej, dyrektorom jednostek podległych gminy, sołtysom z terenu gminy Leśnica.
Szczególne słowa podziękowania skierował na ręce Pana Burmistrza Leśnicy Łukasza
Jastrzembskiego, który przez czteroletni okres skutecznie realizował wszystkie uchwały
podjęte przez Radę Miejską.
Ponadto życzył wszystkim, którzy startują w wyborach samorządowych wiele sukcesów
i dobrego wyniku w wyborach.
Pan Burmistrz stwierdził, że za nami 50 sesji Rady Miejskiej w Leśnicy, a dzisiejsza jest
ostatnią sesją mijającej kadencji. Podziękował za wspólną pracę w tutejszej sali posiedzeń
w trakcie sesji oraz za wspólną pracę w sali i w terenie w trakcie prac komisji problemowych.

Jest zaszczytem sprawować funkcję organu wykonawczego przy tak rewelacyjnym organie
uchwałodawczym, jakim jest Rada Miejska w Leśnicy. W sposób szczególny podziękował
Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Leśnicy Panu Ryszardowi Froniowi, który
w sposób „mistrzowski” prowadził prace Rady. Podejmowane decyzje nie zawsze były łatwe,
a rozstrzygnięcia nie zawsze były przyjemne. Pomimo różnic i dyskusji ostatecznie zawsze
zwycięża to co najważniejsze – dobro Gminy Leśnica oraz dobro jej mieszkańców.
Jeszcze raz podziękował Radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek
podległych oraz sołtysom za pracę na rzecz wielkiej rodziny tj. „mieszkańców Gminy Leśnica”.
Podziękował serdecznie za cztery lata pracy, a tym którzy kandydują życzył sukcesów
wyborczych.
Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli wszystkim radnym podziękowania,
w których wyrażono wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności
lokalnej w okresie mijającej czteroletniej kadencji Rady. Podziękowano za konstruktywną
współpracę przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu wielu spraw służących rozwojowi Gminy
Leśnica oraz życzono dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął L sesję
Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

