Protokół Nr XXXII/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 15 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 25 marca 2013 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania
pn. „Regulacja koryta rzeki Padół”,
- wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku
2012.
7. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Leśnica.
8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
10. 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 15 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.
Radny Pan Piotr Garbacz wnioskował, aby punkt dotyczący przyjęcia protokołu z sesji Rady
Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. został przeniesiony na następną sesję, ponieważ
nie zdążył zapoznać się z protokołem z uwagi na to, że został on udostępniony dopiero na
sesji.
Radny Pan Teodor Jahn dodał, że statut gminy nie zawiera żadnej regulacji na temat
wyłożenia protokołu do wglądu. W związku z tym zaproponował wycofanie z dzisiejszego
porządku obrad pkt 3 i przeniesienie go na następną sesję Rady Miejskiej.
Wobec powyższego przewodniczący obrad przyjął wniosek. Jeszcze raz odczytał porządek
obrad uwzględniający proponowaną zmianę i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 15 radnych).
Ad. pkt 3
Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 179.528,00 zł, z tego:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków

160.000,00 zł
1.848,00 zł

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu
młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

3.307,00 zł

bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3

14.373,00 zł

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji
na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy”
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 426.148,00 zł, z tego:
- współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej

40.000,00 zł

na realizację zadania pn. Regulacja koryta rzeki Padół w km 9+480-10+330
w m. Leśnica
- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy

130.000,00 zł

na ul. Słowackiego
- remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Leśnicy

40.000,00 zł

na ul. 1 Maja
- remont drogi wewnętrznej dz. Nr 2262 w miejscowości Leśnica

23.493,00 zł

- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 15.000,00 zł
w Górze Świętej Anny - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.
- przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O

50.000,00 zł

ul. 1 Maja w Leśnicy (przy Publicznym Przedszkolu w Leśnicy) - dotacja
dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

1.848,00 zł

do Niemiec
- pomoc materialna dla uczniów

3.307,00 zł

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Krasowa

30.000,00 zł

- budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu

27.000,00 zł

rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej
- zakup i montaż lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw

11.500,00 zł

przy Osiedlu Nr 2 w Leśnicy
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata

2.000,00 zł

2013-2016
- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy
- Road Maraton w Gminie Leśnica

50.000,00 zł
2.000,00 zł

c) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 246.620,00 zł, z tego:
- współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej
na realizację zadania pn. Remont koryta rzeki Padół w km 9+480-11+010

40.000,00 zł

gm. Leśnica
- remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa

40.000,00 zł

- remonty dróg wewnętrznych

23.493,00 zł

- rezerwa ogólna

4.627,00 zł

- przebudowa zatoki parkingowej przy Publicznym Przedszkolu w Leśnicy

50.000,00 zł

- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia

50.000,00 zł

- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii

38.500,00 zł

energetycznych
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, że w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg
proponuje się wydatkować środki w wysokości 38.500,00 zł na dwa zadania. Realizacja tych
zadań spowoduje wyczerpanie w tym roku budżetowym środków finansowych.
W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy będą realizowane w tym roku jakiekolwiek
inne zadania dotyczące oświetlenia?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 40.000,00 zł na
realizację nowych punktów świetlnych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych.
W wyniku realizacji zadania dotyczącego budowy przyłącza energetycznego kablowego dla
zasilania placu rekreacyjnego w Lichyni przy ul. Ogrodowej oraz zadania dotyczącego
zakupu i montażu lampy energooszczędnej hybrydowej na placu zabaw przy Osiedlu Nr 2
w Leśnicy w budżecie gminy pozostaną środki finansowe tylko w wysokości 1.500,00 zł.
Radny Pan Jahn dodał, że przewiduje się duże oszczędności z dostawy energii elektrycznej
w wysokości około 50.000,00 zł. Logiczne byłoby, żeby te środki pozostały w tym rozdziale
z przeznaczeniem na polepszenie infrastruktury oświetleniowej w naszej gminie.
Wykorzystane środków finansowych na realizację tych dwóch zadań spowoduje, że niewiele
środków pozostanie na uzupełnienie i montaż oświetlenia w innych miejscowościach, o które
wnioskowali mieszkańcy.
Radny Pan Piotr Garbacz podkreślił, że w dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska ujęta została dotacja celowa w wysokości 14.373,00 zł

na dofinansowanie

zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy”.
W związku z tym, na jaki cel zostaną przeznaczone te środki?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w 2010 roku Gmina Leśnica złożyła wniosek o dofinansowanie
zadania związanego z realizacją placu zabaw na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy do Stowarzyszenia
Krainy Świętej Anny w ramach małego projektu. Wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty
i Gminie przyznano dofinansowanie do zadania, ale środki finansowe wpłynęły do budżetu
gminy dopiero w tej chwili.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach realizacji zadania dotyczącego
tworzenia nowych punktów świetlnych zostanie uwzględniony temat poruszany w interpelacji
dotyczący zamontowania punktu świetlnego pomiędzy blokiem 23 a 25 na ul. Kozielskiej
w Leśnicy, ponieważ kiedyś w tym miejscu znajdował się punkt świetlny.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że we wskazanym miejscu nie będzie tworzony nowy punkt świetlny.
Dokładne wyjaśnienie tematu nastąpi podczas udzielenia odpowiedzi na złożoną interpelację.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/162/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 15 radnych).

Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację
zadania pn. „Regulacja koryta rzeki Padół”
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się udzielić pomocy finansowej Województwu
Opolskiemu na realizację zadania dotyczącego regulacji koryta rzeki Padół w gminie Leśnica.
W ramach partycypacji w kosztach realizacji inwestycji, Gmina przekaże Województwu
w formie dotacji celowej kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
projektowej.
Po podjęciu proponowanego projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej
zostanie podpisana umowa z Województwem Opolskim reprezentowanych przez Dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz przekazane środki
finansowe na ten cel.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?

Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Regulacja koryta
rzeki Padół” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/163/13 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.
„Regulacja koryta rzeki Padół” (głosowało 15 radnych).
- wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego
Pan

Burmistrz

poinformował,

że

z

dokumentów

strategicznych,

czyli

z

planu

zagospodarowania przestrzennego kraju oraz województwa opolskiego wynika, że gmina
Leśnica należy do Aglomeracji Kędzierzyńsko-Kozielskiej. Drugą gminą powiatu
strzeleckiego należącą do tej aglomeracji jest gmina Ujazd.
Dlatego też Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla nawiązał współpracę nie tylko z gminami
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, lecz również z gminą Leśnica i Ujazd.
Efektem spotkań było wypracowanie wspólnych inicjatyw dla wszystkich gmin subregionu.
W konsekwencji wypracowano i podpisano wstępne porozumienie o współpracy partnerskiej
Gminy Leśnica z gminami: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska
Cerekiew, Reńska Wieś i Ujazd. Liderem porozumienia oraz całą logistyką zajmować będzie
się gmina Kędzierzyn-Koźle.
Wszystkie gminy wypracowały następujące cele współpracy polegające na:
1. wzmocnieniu funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między
Kędzierzynem-Koźlem, a jego otoczeniem dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju
Województwa Opolskiego,
2. wypracowaniu spójnego modelu planowania przestrzennego angażującego podmioty
wewnątrz subregionu,
3. przygotowaniu wspólnych projektów rozwojowych,
4. wspieraniu działań służących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących
na terenie subregionu oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia,
5. wdrożeniu założeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych wynikających
z regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii Europejskiej,
6. wzmocnieniu współpracy gmin miejskich i wiejskich, koniecznej dla realizacji wspólnych
działań na rzecz rozwoju subregionu,
7. wsparciu społeczności w kreowaniu rozwoju subregionu,

8. rozwoju współpracy z otoczeniem subregionu,
9. rozwoju współpracy na linii nauka-biznes-administracja.
Współpracę w tym zakresie podjęto przede wszystkim w celu prawidłowego przygotowania
do realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2014-2020 oraz zwiększenia konkurencyjności Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego
Obszaru Funkcjonalnego.
Ponadto Pan Burmistrz dodał, że gmina Kędzierzyn-Koźle jako Lider porozumienia wystąpiła
z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie w sprawie
dofinansowania dokumentacji strategicznej tworzonej dla gmin subregionu. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.800
tys. zł.
W celu stworzenia możliwości do ubiegania się o dalsze środki zewnętrzne należy
sformalizować współpracę i podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami
subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Podkreślił, że konsekwencją podjętej uchwały będzie także konieczność zabezpieczenia
środków finansowych na składkę członkowską w wysokości około 18.000,00 zł.(wkład
własny dla wszystkich gmin dzielony proporcjonalnie do ilości mieszkańców).
Radny Pan Hubert Mincer zwrócił się o wyjaśnienie przyczyny nie przystąpienia do
subregionu pozostałych gmin powiatu strzeleckiego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że przedstawiciele gmin powiatu strzeleckiego trochę się spóźnili.
W projekcie, na który otrzymano dofinansowanie biorą udział tylko te gminy, które podpisały
wstępne porozumienie. Niemniej jednak urząd w Kędzierzynie-Koźlu wystosował do
pozostałych

gmin

powiatu

strzeleckiego

oraz

do

samego

powiatu

strzeleckiego

i kędzierzyńsko-kozielskiego zapytanie o chęć współpracy w zakresie tworzenia subregionu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Niektóre gminy oraz obydwa powiaty są zainteresowane
wymienioną współpracą.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, o wyjaśnienie zapisu § 10 ust.
3 preambuły dotyczącego kosztów wspólnych działalności Partnerstwa, które ponoszone będą
solidarnie przez Partnerów tzn. według jakich kryterium będą naliczane te koszty?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że kosztem wspólnym działalności partnerstwa, będzie np. wkład
własny w wysokości około 18.000,00 zł obliczany wg ilości mieszkańców danej gminy.

W zależności od rodzaju zadań, w kosztach projektu będą uczestniczyły tylko te gminy,
których dane zadanie będzie dotyczyło. Pozostałe gminy nie partycypują w opracowaniu
dokumentacji i realizacji tego projektu.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/164/13 w sprawie
wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego (głosowało 15
radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w Gminie Leśnica w roku 2011
Przewodniczący obrad poinformował, że wymienione sprawozdanie było przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku
2012 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych
wcześniej materiałów w tej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdania.
Radny Pan Mierzejewski zaznaczył, że w przyszłości zaistnieje konieczność analizy tematu
związanego z funkcjonowaniem Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy, w tym
z przeznaczaniem środków finansowych z budżetu gminy na dofinansowanie rehabilitacji
i pielęgnacji w środowisku domowym.
Stwierdził, że taka pomoc jest potrzebna i działania w tym zakresie są niezbędne, ponieważ
społeczeństwo się starzeje. Niemniej jednak w dalszym ciągu z Gabinetu Rehabilitacyjnego
w Leśnicy korzystają mieszkańcy Zdzieszowic, a Gmina Zdzieszowice uczestniczy tylko
w partycypacji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poinformował, że w tej sprawie zwrócił się do Rehabilitantki z Gabinetu Rehabilitacji
o przygotowanie odpowiednich materiałów w celu dokładnej analizy tematu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku 2012.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku 2012 (głosowało 15 radnych).

Ad. pkt 6
Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012
dla gminy Leśnica
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy zapoznała radnych
z oceną zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla gminy Leśnica, która została
sporządzona na podstawie sprawozdań. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy (wydatki) na
poszczególne rodzaje świadczeń, największą uwagę należy zwrócić na wzrost kosztów
utrzymania osób starszych w domach pomocy społecznej. W gminie Leśnica, tak jak w całym
kraju społeczeństwo starzeje się i coraz więcej osób wymaga takiego wsparcia. Należałoby się
również zastanowić nad kwestią rozwinięcia na większą skalę pomocy w formie usług
opiekuńczych. Wsparcie to w znacznym stopniu byłoby tańsze, niż utrzymanie osoby w domu
pomocy społecznej.
W 2012 roku przypadła weryfikacja kwot kryterium pomocy społecznej, jak również
świadczeń rodzinnych. Obserwuje się pewien wzrost liczby osób, które kwalifikują się do
pomocy. Są to główne cele, które dla gminy Leśnica są najważniejsze.
Wszystkie dane zawarte w przedmiotowej ocenie wykazują, że najwięcej wydatków ponosi
się na domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i pomoc społeczną, gdzie koszty
corocznie wzrastają.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są zapytania, bądź uwagi do
przedstawionej informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla
gminy Leśnica.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionej informacji.

Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 2 kwietnia br. odbyło się wstępne spotkanie z Burmistrzem Hirschaid dotyczące podpisania
partnerstwa pomiędzy gminą Leśnica a gminą Hirschaid,
W tej sprawie wystosowano do radnych zaproszenie z prośbą określenia chęci udziału we
wspólnym wyjeździe do gminy Hirschaid.
- 10 kwietnia br. w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy odbyła się uroczystość wręczenia
medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego parom
małżeńskim z terenu gminy Leśnica,
- 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego,
- 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie Związku Międzygminnego „Czysty Region”,
- 17 kwietnia br. odbył się Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 18 kwietnia br. - zatwierdzenie listy rankingowej złożonych do Stowarzyszenia Krainy
Świętej Anny wniosków w ramach tzw. małych projektów (na 17 wniosków z terenu gminy
Leśnica w I etapie zakwalifikowało się, aż 16 wniosków),
- 18 kwietnia br. odbyło się zebranie sołtysów z terenu gminy Leśnica z przedstawicielem
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie śmieci,
- 19 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie w sprawie
obchodów 92 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego na Górze Świętej Anny,
- 20 kwietnia br. zostały wręczone Laury Ziemi Strzeleckiej, które z terenu gminy Leśnica
otrzymała Aleksandra Barton w kategorii najlepszy gimnazjalista oraz Ochotnicza Straż
Pożarna z Raszowej w kategorii sportowej,
- 23 kwietnia br. goszczono przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa
w sprawie pozyskania na rzecz gminy nieruchomości w Zalesiu Śląskim (droga dojazdowa)
i działki w Łąkach Kozielskich,
- 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Leśnica i gminy Ujazd
z pracownikami Związku Międzygminnego „Czysty Region” w celu przeanalizowania
dokumentacji do ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
- 25 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2012 Stowarzyszenia
Kraina Świętej Anny oraz spotkanie Rady Programowej Krainy Świętej Anny dotyczące
odwołań od rozstrzygnięć w naborze „małe projekty”,

- 26 kwietnia br. wspólnie z Zastępcą Burmistrza odbyto wizytę w Dubie na Morawach,
w gminie, z którą współpracuje się w ramach Euroregionu Pradziad, w sprawie rozważenia
możliwości współpracy związanej z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy
kompleksu sportowego w Gminie Leśnica,
- 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
w sprawie doprecyzowania zapisów przetargowych.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- wykonano remont drogi ul. Kolejowej w Raszowej;
- ogłoszono przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Raszowa, w wyniku czego wyłoniono wykonawcę (koszt zadania po przetargu wyniósł
226.657,29 zł);
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” ogłoszono przetarg;
- na podstawie zapytania cenowego wyłoniono dostawcę tłucznia kamiennego na drogi polne;
- wykonano zapytanie cenowe na remonty cząstkowe na drogach gminnych i oświetlenie
w Lichyni na ul. Ogrodowej;
- zadanie pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” – wykonano przegląd pozimowy
parku oraz dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zakończono przebudowę stodoły biesiadnej. Cały
kompleks został przygotowany do uroczystego otwarcia w dniu 1 maja br.
- zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” - podpisano umowy na dofinansowanie zadania,
gdzie otrzymano wsparcie finansowe z Centrum Koordynacji Projektów Środowiska
w wysokości 90 % oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 5 %;
- zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zalesiu Śląskim” - rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Koszt inwestycji po
przetargu wynosi 966.366,00 zł.
- zadanie dotyczące zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża – przygotowano dokumentację
formalno-prawną, a następnie zostanie ogłoszony przetarg na zadanie.

Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Pan Burmistrz stwierdził, że na poprzedniej sesji radny Pan Garbacz złożył interpelację
w sprawie:
a) udostępnienia w wersji elektronicznej protokołów z posiedzeń czterech komisji:
Finansowo-Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Infrastruktury Społecznej oraz
Rewizyjnej (w kadencji 2010-2014),
b) zamieszczenia tabliczek informacyjnych w Urzędzie Miejskim w tłumaczeniu na język
angielski i czeski,
c) zamontowania oświetlenia na placu zabaw przy osiedlu bloków na ulicy Kościuszki
i Kozielskiej, jak również postawienia wcześniej usuniętej lampy na ulicy Kozielskiej między
blokiem 23 i 25 na wysokości progu zwalniającego,
d) przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg Kościuszki i Kozielskiej (przy znaku „ustąp
pierwszeństwa”) oraz umiejscowienia znaku przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki
naprzeciw ZGK w widocznym miejscu dla kierowcy,
e) zabezpieczenia ubytku nawierzchni drogi przy kratce ściekowej znajdującej się przy
ul. Kozielskiej w Leśnicy tuż przy wjeździe na osiedle oraz zabezpieczenie zapadniętej drogi
przy kotłowni blok 25 A na ul. Kozielskiej.
W związku z tym udzielił odpowiedzi na zagadnienia zamieszczone w interpelacji.
Odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Pan Burmistrz nadmienił, że niektóre tematy poruszone w interpelacji nie dotyczą
spraw gminy o istotnym charakterze, lecz dotyczą tematów bieżących. Regulacje w tej
kwestii prezentuje zapis § 12 ust. 1 statutu gminy Leśnica.
Reasumując, nie wszystkie elementy złożonego pisma spełniają wymogi interpelacji.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, w jakim terminie po posiedzeniu komisji protokół
ukaże się na stronie internetowej tj. czy za 2 tygodnie, czy za miesiąc?
Pan Burmistrz odpowiedział, że jak protokół będzie napisany to zostanie zamieszczony na
stronie internetowej urzędu. Niemniej jednak w tej kwestii powinni wypowiedzieć się
przewodniczący komisji problemowych.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż rozsądne byłoby, aby protokół był napisany
do następnego posiedzenia komisji.

Przewodniczący obrad poinformował, że w ślad za złożoną interpelacją radnego Pana
Garbacza dotyczącą sprawy zapraszania wszystkich radnych na posiedzenia komisji
zorganizował spotkanie wszystkich przewodniczących komisji stałych Rady w dniu
15 kwietnia 2013 roku celem wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.
Następnie odczytał stanowisko przewodniczących komisji wypracowane podczas wyżej
wymienionego spotkania. Stanowisko komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto przewodniczący obrad dokonując podsumowania stanowiska komisji stwierdził, że
każdy radny nie będący członkiem danej komisji może uczestniczyć w posiedzeniu tej
komisji tak jak każdy mieszkaniec naszej gminy. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że radny
biorący udział w posiedzeniu komisji nie ma prawa głosowania oraz nie może zakłócać pracy
komisji.
Dodał, że prezentowane stanowisko komisji jest jednoznaczne i stwierdza, że nie będą
wysyłane zaproszenia na posiedzenia komisji dla wszystkich radnych nie będących członkami
danej komisji.
Pan Garbacz odnosząc się do sprawy zawiadamiania o terminach posiedzeń zawartych
w stanowisku komisji stwierdził, iż w przypadku posiedzeń Komisji Infrastruktury Społecznej
zaproszenia otrzymuje na tydzień przed terminem posiedzenia w wersji mailowej i takie
rozwiązanie się sprawdza.
Podkreślił również, że wszelkie inicjatywy w zakresie otrzymywania zaproszeń na
posiedzenia komisji wynikają z chęci podejmowania działań dla dobra pracy samorządowej.
Uczestnictwo

w

posiedzeniach

innych

komisji

wiązałoby się

przede

wszystkim

z doradzaniem, czy proponowaniem innych rozwiązań.
Nawiązał do okresu powoływania komisji stałych Rady Miejskiej i stwierdził, że wówczas
ustalono, że każdy radny może przychodzić na posiedzenia innych komisji.
W związku z tym konieczne jest posiadanie przez radnego informacji o terminach posiedzeń
komisji. Będąc radnym poczuwa się do tego, aby uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach
komisji, aby poznać i rozwiązywać problemy gminy.
Stwierdził, że udzielony przez wyborców mandat zaufania zobowiązuje radnych do działań na
rzecz gminy i jej mieszkańców.
Absurdem nazwał fakt wskazywania, że sprawy podjęte w jego interpelacji nie mają rangi
ważnego interesu gminy i stwierdził „proszę wspomnieć jaka tematyka jest poruszana na
naszych sesjach kury biegające po boisku LZS w Zalesiu Śląskim, skrzynka pocztowa
w Łąkach Kozielskich. O czym my tutaj rozmawiamy.”

Pan Mierzejewski stwierdził, że jest mu przykro, że przez trzy lata pracy w radzie Pan radny
Garbacz tylko tyle zapamiętał z tematów poruszanych podczas sesji.
Pan Garbacz podkreślił, że przykładowy temat podał dla porównania ważności poruszanych
spraw.
Radna Pani Maria Reinert zaznaczyła, że jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nie
wyobraża sobie, aby członkom komisji w trakcie wykonywania czynności kontrolnych
towarzyszyły inne osoby.
Przewodniczący obrad stwierdził, że nikomu nie zabrania się uczestnictwa w posiedzeniach
innych komisji, lecz radny nie będzie indywidualnie na nie zapraszany.
Ponadto dodał, że w każdej komisji pracują osoby, które są kompetentne do rozpatrywania
spraw, dla których dana komisja jest właściwa. Natomiast w razie potrzeby przewodniczący
komisji zapraszają do udziału w posiedzeniu ekspertów w danej dziedzinie.
Pan Garbacz nawiązał do stanowiska Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczącego
obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego, gdzie Komisja
zaproponowała cenę dużo wyższą, niż cena przyjęta przez Radę na sesji. Tym samym cena
przyjęta przez Radę podważyła autorytet Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący obrad podkreślił, że fakt podjęcia uchwały określająca niższą cenę żyta niż
zakładała to propozycja Komisji Rolnej nie świadczy o podważaniu stanowiska tej komisji,
ponieważ każda komisja wypracowuje swoje stanowisko w danej kwestii. Rada Miejska
zapoznaje się ze stanowiskami poszczególnych komisji, lecz jako organ stanowiący
podejmuje ostateczną decyzję.
Radny Pan Mierzejewski dodał, że w sytuacji gdyby Pan Garbacz był obecny na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska to jego obecność zapewne nie miałaby wpływy na
decyzję komisji, ponieważ jako radny niebędący jej członkiem nie miałby prawa udziału
w głosowaniu.
Ponadto zaznaczył, że zakres działania Komisji Infrastruktury Społecznej, której Pan Garbacz
jest członkiem, jest bardzo obszerny i opiniuje szereg spraw należących do zakresu działania
gminy.
Przypomniał także, że godziny posiedzeń komisji ustala się w godzinach popołudniowych
dostosowując je tym samym do jego potrzeb.

Radny Pan Garbacz stwierdził, że nie chodzi mu o uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach
komisji, lecz w tych posiedzeniach, których tematyką będzie zainteresowany.
Radny Pan Jahn stwierdził, że datę i tematykę posiedzenia ustala przewodniczący komisji,
lecz zawiadomienia wysyła biuro organizacyjne urzędu. W związku z tym nie widzi
problemu, żeby dopisać nazwiska radnych, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach innych
komisji.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli przewodniczący danej komisji zdecyduje o wystosowaniu
zaproszenia do Pana Garbacza jako eksperta w temacie poruszanym na komisji to na pewno
takie zaproszenie zostanie przez pracowników urzędu wysłane.
Radny Pan Jahn potwierdził, że brakuje mu informacji na temat spraw poruszanych podczas
posiedzeń komisji, ponieważ jego zdaniem niektóra tematyka poruszana na posiedzeniach
komisji nie stanowi przedmiotu obrad sesji Rady.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż każda sprawa będąca tematem posiedzenia komisji i tak
znajdzie swoje odzwierciedlenie w akcie prawnym uchwalonym przez Radę tj. w uchwale.
Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie protokoły z posiedzeń komisji
będą publikowane na stronie internetowej urzędu.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy protokoły z posiedzeń komisji będą
zatwierdzone?
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że tylko protokoły z sesji zatwierdzane są poprzez
głosowanie. Natomiast w stosunku do protokołów z komisji nie ma takiego wymogu.
Radny Pan Garbacz zwrócił się do przewodniczących komisji, że liczy na ich dobrą wolę
i współpracę.
Następnie przedstawił interpelację w sprawie:
a) zapewnienia Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia lokum na próby Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Leśnicy.
Interpelacja została złożona na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nawiązując do treści przedstawionej interpelacji zwrócił się do radnych o podanie przyczyny
sprzedaży w ubiegłych latach Kina „Rodło”?
Przewodniczący obrad stwierdził, że odpowiedź w tej sprawie zostanie radnemu udzielona
w formie pisemnej na następnej sesji.

Radny Pan Garbacz podkreślił, że jego pytanie związane jest z potrzebą zapewnienia
odpowiedniego lokum dla 60-osobowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, która odnosi liczne
sukcesy prezentując tym samym wysoki poziom. Wyraził zaniepokojenie, że podejmowane
działania skierowane są na uzyskanie odpowiednich efektów ekonomicznych i nie prowadzi
się żadnych działań perspektywicznych.
Nawiązał także do sprawy likwidacji Publicznego Przedszkola w Łąkach Kozielskich.
Podkreślił, że polityka gminy powinna być dalekosiężna, aby po kilku latach nie mieć
wątpliwości w stosunku do podejmowanych działań.
Stwierdził, że wiązał swoją przyszłość z Leśnicą, a obecnie w gminie trzyma go tylko
„meldunek”.
Radny Pan Mierzejewski nadmienił, że dziwi go stanowisko Pana Garbacza, że „w gminie
Leśnica nic go trzyma”. On w gminie Leśnica zamieszkuje od 40 lat i czuje do tej ziemi
sentyment i przywiązanie.
Przewodniczący obrad przypomniał, że to nie kto inny jak gmina Leśnica utworzyła
Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia oraz wybudowała wspaniały obiekt Centrum Edukacji
Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego, co świadczy o tym, że gmina kładzie
ogromny nacisk na zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak najlepszych warunków
i możliwości kształcenia.
Ponadto odniósł się do tematu likwidacji Publicznego Przedszkola w Łąkach Kozielskich
twierdząc, że jest zaskoczony stwierdzeniem, że działania w tej sprawie nie były
perspektywiczne.
Radny Pan Mierzejewski dodał, że podejmując decyzję o likwidacji Publicznego Przedszkola
w Łąkach Kozielskich analizowano wiele aspektów, w tym między innymi koszty
utrzymania, stan budynku oraz dane demograficzne. Przymiarki do likwidacji tej placówki
były rozważane już dużo wcześniej, lecz z uwagi na prośby rodziców temat ten był
przesuwany w czasie. W kwestii niżu demograficznego sytuacja nie uległa zmianie, więc jaki
sens miałoby utrzymywanie placówki dla siedmiorga dzieci. W tym przypadku decyzje Rady
były jak najbardziej perspektywiczne.
Radny Pan Ryszard Golly podkreślił, że w najbliższym czasie będzie wożony tłuczeń dla
gminy Leśnica. W związku z tym zaapelował, żeby dostawca przestrzegał znaki drogowe
określające tonaż samochodu i przez to nie zniszczył dróg.

Radny Pan Hubert Mincer zaproponował, aby przeprowadzić wyrywkowe kontrole
zamawianego tłucznia dla gminy w celu sprawdzenia tonażu, żeby nie miała miejsca sytuacja
z ubiegłego roku.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w związku z informacjami otrzymanymi w ubiegłym roku będą
przeprowadzane wyrywkowo kontrole tonażu tłucznia.
Radna Pani Reinert zaznaczyła, że na ul. Góry Świętej Anny w Raszowej (od kościoła do
straży pożarnej) położono nową nawierzchnię asfaltową oraz wykonano chodnik w ciągu
drogi powiatowej (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wspólnie z gminą Leśnica).
Obecnie wykonany został remont drogi ul. Kolejowej w Raszowej.
W związku z powyższym w imieniu mieszkańców sołectwa Raszowa bardzo podziękowała za
realizację tych zadań.
Ponadto nadmieniła, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do niej pismo mieszkańca Raszowej
Pana dane osobowe w sprawie problemów jakie stworzono na ul. Słowackiego.
Wspomniała, że była na wizji w terenie u Pana osobowe, gdzie miał on wykopany rów na
swojej posesji o głębokości 1 m i na wysokości około 80 cm znajdowała się woda. Nie
wiadomo od kiedy był on wykopany. Nowa nawierzchnia ul. Słowackiego jest dobrze
wykonana, ale Pan osobowe twierdzi, że po jego stronie poziom wód gruntowych jest bardzo
wysoki. W związku z tym zapoznał ją ze zdjęciami z czasów wykonywania kanalizacji
sanitarnej w Raszowej.
Natomiast w sprawie nie przestrzegania znaku drogowego na początku ulicy Pan osobowe
stwierdził, że firma TIG oraz druga firma, która się rozbudowuje działają na szkodę
mieszkańców.
Pismo zostało złożone na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Pan Teodor Wyschka podkreślił, że w ubiegłym miesiącu uległ zniszczeniu mostek
zlokalizowany na drodze powiatowej w Lichyni. Oderwał się kawałek konstrukcji i gruz
zablokował częściowo przepływ na rzece Łęcka Woda. Mieszkańcy obawiają się o swoje
bezpieczeństwo. Temat ten został zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich oraz na Posterunku Policji. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą
o zainteresowanie tą sprawą?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższym czasie nastąpi rozeznanie tego tematu.

Pan Zbigniew Romik poruszył temat oddawania odpadów komunalnych przez osoby, które
prowadzą działalność gospodarczą u siebie w domu. Po szczegółowej analizie regulaminu
utrzymania czystości i porządku zrodziły się pewne wątpliwości, a mianowicie, czy osoba,
która prowadzi działalność gospodarczą, a nie wytwarza odpadów komunalnych musi składać
deklarację (np. firma zarejestrowana jest w domu, a usługi wykonywane u klienta)?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że szczegółową odpowiedź na to pytanie udzieli Związek
Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.
Ponadto Pan Romik podziękował administratorowi strony internetowej za zamieszczanie
informacji dotyczącej sesji Rady Miejskiej.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXXII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

