Protokół Nr XXXIV/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 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 27 maja 2013 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.
5. Raport o gminie Leśnica za 2012 rok.
6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej – podjęcie uchwały.
7. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.
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 14 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został rozszerzony
o podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy.
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Następnie przewodniczący obrad 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 14 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
27 maja 2013 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?
Radny Pan Piotr Garbacz odniósł się do protokołu z poprzedniej sesji, który jak podkreślił
otrzymał za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jego zdaniem protokół nie odzwierciedla
rzeczywistego przebiegu sesji. Nadmienił, iż ostatnio otrzymał odpowiedź, że protokół
sporządzany jest na podstawie notatek, a możemy zauważyć, że obrady sesji są nagrywane
w postaci ścieżki dźwiękowej przez Panią protokolantkę. Na poprzedniej sesji zanegował fakt
przyjęcia protokołu głosując przeciw. Natomiast zapis w protokole informuje, iż jego głos był
głosem wstrzymującym się. W związku z tym, iż protokół nie jest zgodny z rzeczywistością
złożył ustny wniosek, aby przebieg sesji Rady Miejskiej w Leśnicy był nagrywany. Dodał, że
w tym protokole jego wypowiedzi cytowane są słowo w słowo, natomiast wypowiedzi innych
osób są tylko parafrazowane i nie oddają właściwego przebiegu obrad, co jest nierzetelne.
Stąd wniosek, aby stenogramy obrad zamieszczać na stronie internetowej, co pozwoli na
wykluczenie wszelkich wątpliwości. Puenta zawarta na ostatniej stronie protokołu, z której
wynika, że jego interwencja była chłodna, zaczepliwa, że wyszydzał z innych radnych jest
według niego nieporozumieniem, ponieważ cała ta niemiła sytuacja wynikła w związku
z tym, że starał się usprawiedliwić i wytłumaczyć, że działa w interesie gminy. Protokół nie
odzwierciedla tego, jaki był zamysł jego wypowiedzi, że jego pytanie było trafne i dotyczyło
interesu gminy. Temat biegających kur był tylko aluzją i w tym miejscu przeprosił radną
Panią Kwoczała oraz radnego Pana Mierzejewskiego.
Dodał, że czytając protokół nie można poznać szczegółów przebiegu sesji, dlatego też
zamieszczenie na stronie internetowej stenogramu jest jak najbardziej wskazane.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na razie nie rozmawia się na temat stenogramu, lecz na
temat protokołu. Po czym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos w tej kwestii?
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Radny Pan Mierzejewski nadmienił, że skoro jego nazwisko zostało wywołane pragnie
zauważyć, że trudno jest przekazać w protokole myśli Pana Radnego, jeżeli nie są zbyt jasne.
Tym bardziej, że na dwóch poprzednich sesjach radny wycofywał się z jakiś stwierdzeń.
Dodał także, że dalszą dyskusję na temat zawartości protokołu uznaje za niepotrzebną.
Radny Pan Marcin Barth stwierdził, iż faktycznie w zapisie protokołu jest błąd, który
powinien być skorygowany, ponieważ głos Pana Garbacza, był głosem przeciw podjęciu
protokołu, a nie głosem wstrzymującym.
Radny Pan Mierzejewski podkreślił, że jeżeli faktycznie tak było to zapis powinien zostać
zmieniony. Uznał również, że gdyby wypowiedzi Pana Garbacza byłyby konkretnie
sprecyzowane to na pewno nie doprowadziłyby do tego chaosu.
Radny Pan Garbacz zwracając się do radnych poinformował, że wszystkie dotychczasowe
sesje Rady Miejskiej są przez niego nagrywane na własny dyktafon. W związku z tym, nikt
nie może się wyprzeć swoich słów. W dniu dzisiejszym także posiada dyktafon i nagrywa
przebieg sesji. Dodał, że odczyt stenogramu jasno oddaje obraz tego co jest mówione
i dlatego nie można wmawiać, że coś było niejasno powiedziane.
Przewodniczący obrad zaproponował zakończyć dalszą dyskusję na temat protokołu z sesji
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r.
Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem wskazanego protokołu przy uwzględnieniu
zmiany zapisu dotyczącego sposobu głosowania radnego Garbacza, uznając jego głos za głos
przeciw przyjęciu protokołu z sesji z dnia 27 maja 2013 r., a nie jak napisano w tymże
protokole za głos wstrzymujący się.
Rada Miejska opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu (głosowało 14
radnych - 13 głosów za, 1 głos przeciw).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zarówno sprawozdanie finansowe gminy, jak
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zostały szczegółowo omówione na
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posiedzeniach komisji problemowym w dniach 14 maja br. i 3 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn poinformował, że przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok jest jednym z ważniejszych tematów w skali roku. Stwierdził, że nie mógł
uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady, a protokół z tego posiedzenia
nie jest jeszcze dostępny i nie wie jakie tematy były poruszane.
Stwierdził, że rok 2012 nie był rokiem łatwym, ale realizacja wszystkich przyjętych
w grudniu 2011 roku zadań przebiegała w miarę planowo, spokojnie, bez zawirowań. Rok
2012 był rokiem dobrym i tak należy go ocenić. Nie mniej jednak z przebiegu realizacji
wydatków inwestycyjnych jest mniej zadowolony. Na tle bardzo dobrych dwóch poprzednich
lat (2010 r. i 2011 r.) rok 2012 był zdecydowanie słabszy.
Przypomniał, że wydatki majątkowe w roku 2010 wynosiły 10.310 tys. zł., w roku 2011 7.900 tys. zł, a w roku 2012 tylko 4.030 tys. zł. Dodał, że nakłady inwestycyjne jest to rzecz,
która generuje szeroko rozumiany rozwój gminy. Najbardziej obrazuje to wskaźnik nakładów
inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem, który jest porównywalny na poziomie
różnych gmin. W roku 2010 wynosił on 36 %, w roku 2011 ponad 30 %, a w roku 2012
- 17 %. Rok 2012 nie jest rokiem słabym, ale w kontekście tych dwóch lat wskaźnik ten jest
znacznie niższy. Dla porównania przytoczył opublikowany na podstawie danych GUS
wskaźnik dla województwa opolskiego wynoszący w 2011 roku 18,75 % oraz dla powiatu
strzeleckiego 24,3% środków inwestycyjnych. Dane za 2012 rok zostaną opublikowane
dopiero pod koniec 2013 roku.
Podkreślił, że dość charakterystyczne w planowaniu jest zmienność lub ilość realizowanych
tematów. Przypomniał, że w grudniu 2011 roku przyjęto do realizacji 17 zadań na kwotę ok.
4.500 tys. zł, natomiast w grudniu 2012 r. przyjęto 45 zadań na kwotę 6.300 tys. zł. Pomimo
tylu zadań przyjętych do realizacji to wykonanie w skali roku jest niższe niż zaplanowane
i kształtuje się na poziomie 64 %.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, że Radny Pan Jahn bardzo skrupulatnie
przedstawił liczby i swoje zaniepokojenie spadkiem wydatków na inwestycje w roku 2012.
Wydaje się, że dzisiejsza sesja nie jest miejscem na porównywanie tych danych z tego
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względu, że jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości co do wydatków inwestycyjnych na rok
2012 powinne one być przedstawiane przed zatwierdzeniem budżetu gminy na rok 2012.
Taka możliwość istniała przed zatwierdzeniem budżetu gminy, który został przyjęty
jednogłośnie w przedłożonej formie.
Przewodniczący obrad dodał, że od początku samorządu gminnego, czyli od roku 1990
przeważnie na każdej sesji Rady były omawiane i wprowadzane zmiany budżetu gminy
i w budżecie gminy. Wprowadzenie zmian w budżecie w ciągu roku budżetowego jest, jak
najbardziej zgodne z literą prawa i daje możliwość efektywnego wykorzystania środków
będących w dyspozycji samorządu. Na etapie planowania budżetu nie da się wszystkiego
przewidzieć. Przykładem tego może być np. zmiana lokalizacji kapliczki w Lichyni, gdzie
w budżecie gminy zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe, jednak wymagania
ze strony konserwatora doprowadziły do niezrealizowania tej inwestycji w ubiegłym roku.
Jeżeli na każdej sesji Rady zatwierdzane są większością głosów zmiany w budżecie gminy to
traktuje się to jako przyzwolenie radnych, aby Burmistrz realizował zadania ujęte w budżecie
gminy w zmienionej formie. Dochodzimy do sytuacji paradoksalnej. Jeżeli na
poszczególnych sesjach zmiany budżetu są zaakceptowane, a na koniec roku wszystko jest nie
tak. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, jak powinno być, w jakiej formie należy
realizować zmiany w budżecie gminy. Treść takiej wypowiedzi nie bardzo jest zrozumiała.
Radny Pan Jahn potwierdził, że wszyscy radni głosują w grudniu zatwierdzając budżet gminy
na dany rok. Można powiedzieć, że udział w nakładach inwestycyjnych w stosunku do
wydatków ogółem jest inny na początku roku i na koniec roku tzn. było 19 %, a skończyło się
17 %. Wszystkich zmian w skali roku jest dużo. Przykładem tego może być budynek przy
ul. Brzegowej 5 w Leśnicy. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł,
a wydatkowano tylko 45,90 zł, czyli wykonanie jest zerowe. Środki te zostały przerzucone na
inne pozycje. Drugim przykładem może być droga w Porębie, gdzie zabezpieczono bardzo
duże środki finansowe, a realizacja zamknęła się kwotą 12.000,00 zł. Są to takie pozycje, że
w momencie wprowadzenia do budżetu gminy nie bardzo wiadomo, co będzie z realizacją
zadania i jakie są rzeczywiste koszty zadania.
W przypadku zadań inwestycyjnych niektóre zadania zmienia się trzy, cztery razy
w przeciągu roku nic nie zmieniając merytorycznie. Ogólne wyniki nie są złe i to miał na
uwadze mówiąc o tych wskaźnikach.
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Radny Pan Rudolf Gajda zaznaczył, że wszystkie te uwagi, być może jak najbardziej zasadne
powinny jednak być wygłoszone podczas posiedzenia komisji stałych rady. Słyszeliśmy, że
komisja przyjęła budżet gminy jednogłośnie. Te wszystkie rzeczy powinny być wyjaśnione na
posiedzeniach komisji.
Pan Burmistrz nadmienił, że każdy zawsze ma możliwość wypowiedzenia się w danym
temacie. Rok 2012 można porównywać do roku 2010 lub 2011. Jednak rok 2012 był rokiem
inwestycyjnie standardowym, a lata 2010 i 2011 były inwestycyjnie wyjątkowo dobre. Jest to
kwestia punktu odniesienia. Jeżeli w roku 2011 województwo opolskie miało inwestycje na
poziomie 19 %, a Gmina Leśnica powyżej 30 % to byliśmy bardzo wysoko. Nie ma analiz za
2012 rok, ale wiemy, że pojawiają się problemy finansowe w województwie opolskim
i prawdopodobnie stopień inwestycji będzie dużo niższy niż te 19 %, a gmina plasuje się na
poziomie 17 %. I tak Gmina Leśnica będzie zawyżać średnią województwa.
W odniesieniu do zmian budżetu, gdzie był przytoczony przykład budynku przy
ul. Brzegowej 5. Realizacja inwestycji była planowana w 2013 roku, ale w związku z tym, iż
pojawiła się nowa nieplanowana inwestycja, na którą pozyskano dofinansowanie tj. Szkoła
Podstawowa w Zalesiu Śląskim, zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2012 tj. z budynku
przy ul. Brzegowej 5 w Leśnicy. Zrezygnowano w sposób bezpieczny wiedząc, że posiadamy,
aż do roku 2014 zapewnienie finansowania tego zadania. Nie chodzi o to, aby zrezygnować
całkowicie z takiej inwestycji przy zapewnieniu dofinansowania tylko pojawił się dużo
wyższy priorytet dla szkoły podstawowej w Zalesiu Śląskim. To jest kwestia wybierania
priorytetów dla poszczególnych zadań i uważa, że budżet gminy był dobrze wykonany.
Zawsze można sobie stawiać poprzeczkę wyżej, ale nie każdy rok będzie tak dobry, jak lata
wyjątkowe. Budżet gminy za 2012 rok był dobrze wykonany.
Przewodniczący obrad przychylił się do wniosku radnego Pana Gajdy, ponieważ to nie jest
czas, ani miejsce, żeby na ten temat dyskutować, gdyż dyskusje te już się odbyły. Komisje
wydały pozytywne opinie i nie ma potrzeby rozpoczynania wszystkiego od początku.
Radny Pan Jahn podkreślił, że nie chce podważać ustaleń komisji problemowych rady. Jak już
powiedział, nie był obecny na posiedzeniu komisji, nie zna protokołu, który w tej chwili nie
jest dostępny i nie wie jakie kwestie były poruszane. Chciał wskazać jedynie na realizację
zadań inwestycyjnych, które są naszą słabszą stroną i ich wyhamowanie spowodowało
między innymi wygenerowanie nadwyżki budżetowej. Generalnie uważa, że rok 2012 był
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rokiem dobrym. Robiono to co można było i na pewno będzie głosował za przyjęciem ww.
sprawozdania do którego nie ma większych uwag.
Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/169/13 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych, za podjęciem
niniejszej uchwały głosowało 14 radnych).
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, iż rada przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium winna zapoznać się z następującymi dokumentami:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Ponadto dodał, iż w czasie debaty absolutoryjnej radni zapoznają się również z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Ad. pkt 1, 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
Sprawozdanie finansowe
Przystępując do rozpatrzenia ww. dokumentów przewodniczący obrad nadmienił, że zarówno
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie
finansowe zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji problemowych w dniach
14 maja br. i 3 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
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Ponadto dodał, że dokumenty te zostały omówione również w poprzednim punkcie obrad
dotyczącym rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych sprawozdań.

Ad. pkt 3
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Przewodniczący obrad stwierdził, że kolejnym dokumentem z którym powinna zapoznać się
rada jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy Leśnica za 2012 r.
Wobec tego przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 139/2013 z dnia 19 kwietnia
2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie
przedmiotowej opinii. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Przewodniczący obrad poinformował, iż informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego gminy Leśnica stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Leśnica za 2012 rok. W związku z czym dokument ten został rozpatrzony przy
omawianiu wyżej wymienionego sprawozdania.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania dotyczące informacji o stanie mienia?
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji dalszego punktu obrad.
Ad. pkt 5
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania
budżetu gminy za dany rok budżetowy i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej
w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Komisja Rewizyjna pismem z dnia 16 maja 2013 r., znak: OR. 0012.4.2.2013 przekazała
Radzie Miejskiej w Leśnicy wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy
realizując tym samym wymóg wynikający z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a mianowicie obowiązek
przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium
dla burmistrza.
Dodał również, że pismem z dnia 16 maja 2013 r., znak: OR. 0012.4.2.2013 Komisja
Rewizyjna zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwróciła się do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu o opinię na temat wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla
burmistrza.
Pani Maria Reinert - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy
przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy wyrażone w Uchwale
Nr 1/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok oraz
wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań, bądź uwag do
przedłożonego stanowiska Komisji Rewizyjnej. Poinformował także, że na ewentualne
pytania, bądź uwagi odpowiedzi udzieli Pani Maria Reinert - przewodnicząca komisji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, ani pytań w tej kwestii.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr 238/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są jeszcze pytania do dokumentów
przedstawionych w procedurze absolutoryjnej?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych dokumentów.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/170/13 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14
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radnych, za podjęciem niniejszej uchwały głosowało 14 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).
Przewodniczący obrad złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi oraz podziękował za
prawidłowe i gospodarne zarządzenie Gminą Leśnica.
Pan Burmistrz zwrócił się do przewodniczącego rady oraz radnych ze słowami
podziękowania za udzielone absolutorium. Dodał, że dzisiejsza sesja jest jedną
z ważniejszych sesji w ciągu roku, która rozlicza organ wykonawczy, czyli burmistrza za
miniony rok. To co było robione, było robione w sposób rzetelny i właściwy. Zawsze można
sobie życzyć, żeby było jeszcze lepiej i kolejne lata były coraz lepsze. Na pewno zdarzy się,
że jakiś rok będzie słabszy w wykonaniu inwestycji lub dochodów. Nie zawsze są ku temu
warunki, by wspinać się coraz wyżej.
Jeszcze raz podziękował za pozytywne rozliczenie nie tylko jego działań, ale także pracy
całego urzędu. Należy być świadomym, że Burmistrz sam daleko nie zajdzie i dużo nie
zwojuje. Trzeba mieć przy sobie bardzo dobrych ludzi, dobrych fachowców, których na
szczęście ma. Efektywność jego działań jest także zasługą wszystkich pracowników urzędu
i jednostek podległych.
Ad. pkt 5
Raport o gminie Leśnica za 2012 rok
Przewodniczący obrad nadmienił, że treść raportu o stanie gminy za 2012 rok była omawiana
na posiedzeniach komisji problemowych rady w dniu 14 maja 2013 r. i 3 czerwca 2013 r.
Dodał, że raport o gminie Leśnica stanowi kompendium wiedzy za ubiegły rok o wszystkich
dokonaniach urzędu oraz jednostek podległych i organizacji działających na terenie naszej
gminy.
Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza, żeby pokrótce przedstawił raport o stanie gminy za
2012.
Pan Burmistrz przytoczył wstęp do wyżej wymienionego raportu:
„Przed Wami 22-gie wydanie „Raportu o gminie Leśnica”, w którym opisano najważniejsze
wydarzenia oraz działania jakie podejmowane zostały przez Urząd Miejski i jednostki
podległe w 2012 roku. Poszczególne rozdziały Raportu przygotowane zostały przez
kierowników i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Leśnicy, dyrektorów
i kierowników jednostek podległych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z naszą
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Gminą. W Raporcie zamieszczone zostały również informacje prasowe dotyczące Gminy
Leśnica.
Mijający rok w Polsce to czas oszczędności i to takich szeroko pojętych, realizowanych na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Pokłosiem tych oszczędności to
choćby decyzje o wstrzymaniu realizacji obwodnic kluczowych miast Opolszczyzny,
likwidacja Sądów Rejonowych, „branie” się za likwidowanie mniejszych prokuratur, ale
również coraz większe problemy w funkcjonowaniu Policji, czy Straży Pożarnej, czyli tych
formacji, które z racji pełnienia społecznie bardzo ważnych funkcji, powinny mieć
zabezpieczone wystarczające fundusze na swoje funkcjonowanie. Kolejnymi ofiarami
tzw. „zaciskania pasa” stały się szkoły i przedszkola, ale tu również swoje niekorzystne
działanie pokazał niż demograficzny zwłaszcza na Opolszczyźnie.
W Gminie Leśnica te niekorzystne uwarunkowania finansowo-demograficzne przyczyniły się
do podjęcia bardzo trudnych decyzji dotyczących likwidacji oddziału przedszkolnego
w Łąkach Kozielskich oraz utworzenia dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych w Raszowej
i Zalesiu Śląskim.
Rok 2012 w naszej gminie to czas kolejnych inwestycji, które znacząco wpłynęły na poprawę
warunków życia mieszkańców. Zakończona zastała budowa Parku Miejskiego w Leśnicy,
który stanie się miejscem spotkań młodych i starszych mieszkańców Leśnicy. Utworzono
nowe miejsca rekreacyjne w Łąkach Kozielskich, Dolnej i Porębie oraz gruntownie
zmodernizowano w Górze Św. Anny. Zmodernizowana została również sala spotkań
oraz zaplecze sanitarne w remizie OSP Leśnica. Przebudowana została kolejna droga
transportu rolnego, tym razem w Porębie. Wybudowany został ostatni asfaltowy odcinek
drogi transportu rolnego prowadzącej z Wysokiej w kierunku autostrady. Znacząca większość
gminnych inwestycji zrealizowana została dzięki uzyskanemu zewnętrznemu wsparciu
finansowemu.
Mijający rok 2012, to kolejny po roku 2011, w którym zmodernizowany został tabor
samochodowy w jednostkach OSP. Pozyskano dwa samochody strażackie dla OSP Leśnica:
STEYER 791 (samochód średni) oraz IVECO Daily (samochód lekki).
Ważnym elementem życia gminy to szeroko pojęta kultura i rozrywka, dlatego też
zorganizowano wiele przedsięwzięć tego typu. Dużą imprezą kulturalną minionego roku były
z pewnością niezapomniane dożynki gminne w Kadłubcu, w ramach których świętowaliśmy
podpisanie porozumienia o przyjaźni i współpracy z niemiecką gminą Hirschaid oraz
gościliśmy przyjaciół z Černošic (Czechy), Gerbrunn i Themar (Niemcy) oraz Molsheim
(Francja). W naszej gminie odbywały się również Przeglądy Orkiestr i Zespołów Dziecięcych
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i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, Gminny Dzień Seniora, Regionalny Przegląd
Koni, Plener Malarski oraz wigilia dla samotnych i wigilia samorządowa.
Rok 2012 to czas kolejnych sukcesów uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły
muzycznej. Bardzo dobre wyniki zanotowały zespoły sportowe zrzeszone w gminnym LZS-ie
oraz strażacy działający w jednostkach OSP.
Miniony rok to również czas zmian w sołectwach, w wyniku rezygnacji z pełnienia funkcji
i w konsekwencji ponownych wyborów. Nowymi sołtysami zostali Pan Andrzej Lesik
w Lichyni i Pan Bernard Smandzich w Łąkach Kozielskich, którym gratuluję i życzę
powodzenia w realizacji swoich planów. Po ciężkiej chorobie zmarł Pan Horst Morawiec,
charyzmatyczny i nieodżałowany sołtys Dolnej. Panie Horście, będzie Pan zawsze w naszej
pamięci.
Przedstawione działania i inicjatywy nie miały by miejsca gdyby nie wsparcie i bardzo dobra
współpraca z Radą Miejską w Leśnicy kierowaną przez Pana Przewodniczącego Ryszarda
Fronia, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom
i tym w urzędzie, i poza nim, za ten ostatni rok wytężonej pracy. Dziękuję za to, że jesteście
ze mną i podobnie, jak ja chcecie działać dla dobra naszej gminy.
Dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli oraz ich radom, grupom Odnowy Wsi
oraz stowarzyszeniom działającym w naszej gminie, szczególnie Śląskiemu Stowarzyszeniu
Samorządowemu. Dziękuję serdecznie członkom oraz zarządom kół TSKN i PZERiI.
Dziękuję wszystkim strażakom oraz działaczom skupionym w jednostkach OSP oraz
sportowcom funkcjonującym w gminnych LZS-ach.
Składam serdeczne podziękowania ojcom Franciszkanom, Siostrom Służebniczkom NMP
oraz księżom za ich pomoc i wsparcie duchowe. Specjalne podziękowanie kieruję w stronę
osób, które wspierają gminę Leśnica tj.: Marszałka Józefa Sebesty, Wicemarszałka Romana
Kolka, Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny oraz Konsula Generalnego RFN Petera Eck.
Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do rozwoju gminy Leśnica. Natomiast jeżeli kogoś źle potraktowałem, skrzywdziłem to
przepraszam.”
Kończąc wypowiedź Pan Burmistrz zachęcił wszystkich do lektury raportu. Raport jest
dostępny w Urzędzie Miejskim.
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Ad. pkt 6
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej – podjęcie uchwały
Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że Urząd Miejski zobowiązany jest do drukowania uchwał
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w programie Besti@. Program ten obowiązuje
we wszystkich samorządach i regionalnych izbach obrachunkowych. Ma on trochę inny układ
tabelaryczny, niż wcześniejsze uchwały.
W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn.
„Zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do rozwoju transgranicznych
kontaktów mieszkańców”. Inwestycja ta będzie polegała na wybudowaniu kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej w Raszowej. Jest to zadanie trzyletnie tzn. w tym roku
zostanie przygotowana dokumentacji projektowa, w 2014 roku planuje się wykonanie całej
infrastruktury związanej z boiskiem, a w 2015 roku odbyłaby się tzw. część miękka projektu
związana z kontaktami z sąsiadami Czechami. Kolejna zmiana wieloletniej prognozy
finansowej dotyczy podziału realizacji zadania pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach
Kozielskich” na dwa lata.
Ponadto dodał, że po sygnałach radnych na wcześniejszych sesjach została zweryfikowana
wartość zadania pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim”. Realizacja zadania nastąpi tylko w jednym roku
(2013 r.) i zamknie się kwotą 1.450.000,00 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/171/13 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 7
Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że w stosunku do wersji zmian budżetu gminy i w budżecie
gminy na 2013 rok przesłanej radnym wraz z materiałami na sesję proponuje się dodatkowo
jeszcze wprowadzić pewne zmiany.
Następnie szczegółowo omówił wszystkie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy, które
kształtują się następująco:

14
a) zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 670.660,00 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych

670.660,00 zł

b) zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 239.500,00 zł, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 39.500,00 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
c) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 57.486,00 zł, z tego:
- dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

209,00 zł

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - refundacja
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za organizację
i finansowanie robót z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między

57.277,00 zł

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w Zalesiu Śląskim”
d) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.170.660,00 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 670.660,00 zł
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 500.000,00 zł
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach
Kozielskich”
e) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 331.639,00 zł, z tego:
- konserwacja bieżąca rowów gminnych

10.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych

8.000,00 zł

- budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy

8.600,00 zł
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- wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- montaż barier chodnikowych „Typ Olsztyński” w ciągu drogi powiatowej

20.000,00 zł
100.000,00 zł
8.008,00 zł

1401 O w miejscowości Leśnica ul. Zdzieszowicka - dotacja dla Starostwa
- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego

60.000,00 zł

w Leśnicy
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów - wsparcie inicjatyw

2.705,00 zł

sołectw i osiedli sołectwo Góra Świętej Anny
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - refundacja

209,00 zł

PUP Strzelce Opolskie
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim
- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli sołectwo Góra

57.277,00 zł
340,00 zł

Świętej Anny
- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii

6.000,00 zł

energetycznych
- wymiana latarni oświetleniowych na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy

12.000,00 zł

- budowa przyłącza oświetleniowego w miejscowości Dolna na ul. Biskupa

11.000,00 zł

Cedzicha
- remont muru na Placu Targowym w Leśnicy
- zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju

7.500,00 zł
20.000,00 zł

transgranicznych kontaktów mieszkańców
f) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.014.653,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

8.000,00 zł
218.108,00 zł

Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim
- urządzanie tereniów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące

26.000,00 zł
239.500,00 zł
2.534,00 zł

ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli sołectwo Góra
Świętej Anny
- remonty i wyposażenie obiektów służących dzielności kulturalno-spo-

511,00 zł

łecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli sołectwo Góra Świętej Anny
- rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich

500.000,00 zł
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- budowa kompleksu sportowego w Raszowej

20.000,00 zł

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Mierzejewski zaznaczył, że zabezpieczono środki finansowe w wysokości
20.000,00 zł na wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica. W związku z tym, czy zmieni
się wygląd istniejących witaczy i czy zostaną one tylko przesunięte obok ścieżki rowerowej
Leśnica - Zdzieszowice? Według niego, jeżeli miałby zmienić się ich wygląd to ten temat
powinien być skonsultowany z radnymi.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że dwa lata temu Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
pomalował wszystkie witacze na niebiesko. Jednak pracownicy wskazywali, że są one bardzo
zniszczone. Wygląd witaczy nie będzie odbiegał znacząco od istniejącego kształtu, zostaną
one tylko rozszerzone o kolejną gminę partnerską i trochę przesunięte.
Ponadto radny Pan Mierzejewski podkreślił, że proponuje się przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł
na realizację nowych punktów świetlnych. W związku z powyższym, czy w ramach tych
środków będzie realizowane jakieś zadanie na ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej nie planuje się realizacji żadnego punktu
świetlnego we wskazanym miejscu.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że jestem zaskoczony ilością zmian w stosunku do wersji
jaką radni otrzymali w ubiegłym tygodniu. Zrozumiałe jest wprowadzenie zmian związanych
z klęską żywiołową i działań związanych z powodzią. Niemniej jednak wprowadzono bardzo
dużo nowych zadań, co powoduje pewien „faul” w stosunku do radnych, ponieważ nie został
zachowany termin 7-dniowy przekazania materiałów radnym. Niezrozumiałe są także zmiany
w funduszu sołeckim. Czy zmiany te nie były wcześniej wiadome, albo ewidentnie ktoś to
zaniedbał?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzenie dodatkowych zmian nie miało na celu, aby
cokolwiek zatajać lub nie mówić na czas.
Ponadto zwrócił się do radnych o przyjęcie dodatkowo jeszcze jednej zmiany, a dotyczącej
zabezpieczenia kwoty 1.000,00 zł na realizację projektu „Zintegrowane podejście terytorialne
szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”.
Gmina Leśnica jest członkiem Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i w dniu dzisiejszym
otrzymaliśmy informację, że subregion w imieniu wszystkich członków przygotowuje się do
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przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji dotyczącej delimitacji granic
kędzierzyńsko-kozielskiego subregionalnego obszaru funkcjonalnego tzn. przeprowadzenie
badania, czy granice, które zostały wytyczone są właściwe? Subregion otrzyma wsparcie
zewnętrzne w wysokości 1.800,000,00 zł, ale żeby przeprowadzić procedurę przetargową
musi zostać zabezpieczony wkład własny.
Radny Pan Jahn podkreślił, że Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem o przeznaczenie
kwoty 6.000,00 zł na realizację nowych punktów świetlnych oraz przebudowę istniejących
linii energetycznych. W związku z tym, czy jest już wiadome na co zostanie przeznaczona
kwota 7.500,00 zł pozostająca na tym zadaniu, czy informacja w tym temacie zostanie
przekazana w późniejszym terminie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to zabezpieczona kwota, która pozwoli na montaż
dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Czynione będą starania, aby
maksymalnie wykorzystać środki i zrealizować wiele zadań.
Ponadto radny Pan Jahn poruszył następujące tematy:
- w dziele 921 rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury

świetlice i kluby - remonty

i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej zmiana dotyczy kwoty
511,00 zł, a plan po zmianie wynosi 510.000,00 zł + 660.000,00 zł = 1.170.000,00 zł +
30.000,00 zł = 1.200.000,00 zł. W związku z tym, czy nie zaistniała pomyłka w tej nowej
wersji zmian?
Pani Skarbnik wyjaśnił, że jest to pomyłka pisarska.
- planuje się zakupić tablicę ogłoszeniową w ramach wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli dla
sołectwa Góra Świętej Anny. Czy ta zmiana dotyczy przesunięcia w ramach istniejącego
funduszu sołeckiego, czy zostały dołożone dodatkowe środki?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazana zmiana dotyczy wyłącznie przesunięć w ramach
funduszu sołeckiego miejscowości Góra Świętej Anny.
Pan Andrzej Iwanowski - Zastępca Burmistrza dodał, że mamy świadomość, że zmian
budżetu i w budżecie gminy jest bardzo wiele. Należy jednak wziąć pod uwagę przerwę
wakacyjną i żeby uszanować radnych decyzję o terminach sesji chcieliśmy wprowadzić
wszystkie zmiany, aby nie zaistniała konieczność zwołania ponadplanowej sesji Rady
Miejskiej. Należy mniej więcej przewidzieć, co będzie się działo przez te dwa miesiące.
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Radny Pan Piotr Górecki zaznaczył, że sołtysi nie mają żadnej przerwy wakacyjnej i sołectwo
musi przez cały czas funkcjonować. W związku z tym, zwrócił się z prośbą do Pana Zastępcy
Burmistrza, żeby dodatkowo dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego
miejscowości Góra Świętej Anny.
Radny Pan Stefan Rudol dodał, że on także uczestniczy w procesie planowania inwestycji
i zadań we wsi Wysoka. Niejednokrotnie te przesunięcia wynikają z szybkiej potrzeby
sołectwa. Nieraz zaistnieje taka sytuacja, że sołectwo planuje zakup, a w między czasie
przedmiot zdrożeje, a na danym paragrafie nie ma pieniędzy. Wtedy trzeba dokonać
przesunięć pomiędzy paragrafami. Przesunięcia dokonywane są tylko i wyłącznie w ramach
środków danego sołectwa przeznaczonych na wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli.
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 XXXIV/172/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 14 radnych).
Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy musi
zostać przyjęty poprzez podjęcie stosownej uchwały. W regulaminie nakreślone są zasady
korzystania

z

parku,

które

zabezpieczałyby

bezpieczeństwo

użytkowników

oraz

administratora.
Teren Parku ma służyć do wypoczynku i rekreacji odwiedzających osób. Na obszarze parku
obowiązuje zakaz:
- zaśmiecania terenu,
- płoszenia ptactwa i zwierzyny,
- niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
- palenia ognisk bez zgody administratora,
- niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń na terenie parku,
- zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku
oraz sąsiedztwa,
- wjazdu na ścieżki spacerowe - alejki wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody
administratora z wyjątkiem wózków inwalidzkich i pojazdów uprzywilejowanych,
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- handlu i usług bez zezwolenia administratora,
- umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
- organizowania imprez oraz używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,
- kąpieli w oczku wodnym,
- korzystania z wyposażenia parku niezgodnie z przeznaczeniem,
- palenia papierosów,
- wywoływania hałasu,
- przebywania dzieci oraz młodzieży do lat 16 po godzinie 2200 bez opieki rodziców.
Właścicielom zwierząt nakazuje się sprzątanie pozostawionych przez nie zanieczyszczeń. Psy
mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Korzystający z parku nie mogą swoim
zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń parku innym
użytkownikom. Naruszenie postanowień Regulaminu podlega karze przewidzianej w art. 54
Kodeksu wykroczeń. Obowiązki administratora terenu parku pełni Urząd Miejski w Leśnicy.
Teren parku jest monitorowany.
Radny Pan Barth stwierdził, że w Regulaminie korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy nie
ma mowy nic o spożywaniu napojów alkoholowych. W z związku z tym, co z tą kwestią?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w miejscach publicznych nie można spożywać napojów
alkoholowych. Wskazana kwestia nie musi wynikać z samego regulaminu, tylko wynika
z innych przepisów prawnych.
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, kto będzie nadzorował monitoring
w parku?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od poniedziałku zatrudniony jest pracownik, na którego
pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. Osoba ta w ramach
etatu, 8-godzin dziennie będzie nadzorowała monitoring. W przypadku naruszenia porządku
przekaże materiał dowodowy policji.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy stanowiska monitoringu można
ukierunkowywać?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w parku znajduje się 7 kamer ruchomych z bardzo dobrym
zoomem optycznym.
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Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/173/13 w sprawie
Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 8
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 28 maja br. posiedzenie w Związku Międzygminnym Czysty Region w Kędzierzynie-Koźlu
Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem;
- 1 czerwca br. - otwarcie placu zabaw na Górze Świętej Anny i spotkanie mieszkańców tej
miejscowości;
- 1 czerwca br. - spotkanie w Czarnocinie, podczas którego odbył się dzień dziecka;
- 2 czerwca br. - odbył się Przegląd Zespołów Mniejszości Niemieckiej na Górze Świętej
Anny;
- 3 czerwca br. - posiedzenie członków subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego;
- 3 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się wspólne posiedzenie komisji
problemowych rady w sprawie realizacji budżetu gminy za rok 2012;
- 5 czerwca br. odbyło się spotkanie z Panią Kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa
oddział w Opolu w sprawie czynienia pewnych kroków w temacie realizacji projektu
Pomnika Historii Góra Świętej Anny;
- 7 czerwca br. - posiedzenie Rady Ochrony Przyrody w Opolu;
- 10 czerwca br. - posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego w Opolu, którego jest członkiem;
- 11 czerwca br. gościliśmy grupę uczniów z Hirschaid;
- 12 czerwca br. wspólnie z Zastępcą Burmistrza uczestniczyliśmy w jednodniowej
konferencji w Elblągu w spotkaniu z Panem wiceministrem kultury Żuchowskim, który
prawdopodobnie będzie odpowiedzialny za pieniądze unijne krajowe, które będą mogły
zostać przeznaczone także na Pomnik Historii w Górze Świętej Anny. Góra Świętej Anny
ma inny charakter niż pozostałe Pomniki Historii.
- 15 czerwca br. odbył się Gminny Dzień Seniora w Lichyni;
- 16 czerwca br. odbył się Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichyni;
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- 20 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się
spotkanie w sprawie nowej perspektywy 2014 - 2020;
- 20 czerwca br. - spotkanie w Opolu dotyczące 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska;
- 21 czerwca br. - posiedzenie członków Związku Międzygminnego Czysty Region
w Kędzierzynie-Koźlu;
- 22 czerwca - zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej w Leśnicy;
- 22 czerwca br. w miejscowości Krasowa odbył się festyn wiejski;
- 23 czerwca br. w Łąkach Kozielskich odbyły się zawody ochotniczych straży pożarnych;
- 23 czerwca br. odbył się festyn w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” wykonawca zadania rozpoczął prace budowlane oraz złożono wniosek o pożyczkę do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
- zostały podpisane umowy na dystrybucję energii elektrycznej w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego;
- sukcesywnie dostarczany jest kamień do poszczególnych sołectw na drogi transportu
rolnego, ostatnio wystąpiła przerwa w dostawie z uwagi na warunki pogodowe;
- zlecono zakup nowej wiaty przystankowej w Raszowej przy ul. Kościelnej;
- zadanie dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675/2 - w terenie
wykonano badania geodezyjne drogi i w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się roboty
budowlane;
- zakończono zadanie dotyczące remontu drogi wewnętrznej na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy;
- zadanie pn. „Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w Górze Świętej Anny” - złożono
do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosek o płatność;
- zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zalesiu Śląskim” - dokonano przekazania placu budowy. Trwają prace związane
z demontażem starej instalacji grzewczej oraz kotłowni.
- zadanie dotyczące zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni – przeprowadzono
procedurę przetargową na realizację zadania;
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- w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące przebudowy Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy.
Niestety intensywne opady deszczu spowodowały naniesienie mułu do niecki basenu oraz
napływająca woda gruntowa utrudnia wypełnianie ubytków w betonowym dnie basenu.
- zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - przygotowano
dokumentację projektową do przeprowadzenia procedury przetargowej;
- w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
nakazującą

dostosowanie

budynku

Urzędu

Miejskiego

w

Leśnicy

do

obecnie

obowiązujących przepisów p. poż. wykonano nowy sufit z płyt gipsowych w holu na
parterze oraz położono wykładzinę trudno zapalną w korytarzu na I piętrze.
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że wszystkie przetargi na odbiór odpadów
komunalnych na terenie poszczególnych sektorów składających się z gmin będących
członkami Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu zostały
rozstrzygnięte. Dla sektora Gmina Leśnica - Gmina Ujazd przetarg został rozstrzygnięty jako
pierwszy. W dniu dzisiejszym lub jutrzejszym zostanie podpisana umowa z firmą odbierającą
odpady komunalne. Sektor ten będzie obsługiwać konsorcjum Remondis Gliwice z Remondis
Opole. Miesiąc lipiec br. będzie bardzo trudny. Firma będzie wymieniała pojemniki na
odpady komunalne. Natomiast w miejscach gdzie nie zapewniono pojemników, firma
Remondis chce dostarczyć worki na odpady.
Następnie Pan Burmistrz poruszył bardzo ważny temat dotyczący nawałnicy, która przeszła
przez gminę Leśnica w ostatnim tygodniu. Stwierdził, że kilkanaście minut ulewnego deszczu
spowodowało ogromne straty. Najwięcej deszczu spadło w miejscowości Góra Świętej Anny
i Wysoka, skąd mnóstwo wody spłynęło w kierunku Kadłubca, Poręby i Leśnicy. Potok Padół
nie był w stanie przyjąć spływającej z wyżej położonych terenów wody i wystąpił z koryt,
zalewając ulice, a także ludziom piwnice, podwórza, ogródki i obejścia. Informacja
o nawałnicy nad Leśnicą obiegła wszystkie media.
W tym momencie bardzo dobrze zadziałały jednostki staży pożarnych, które najpierw brały
udział w akcji pomagając poszkodowanym, a później pomogły uwolnić samochody, które
zostały zablokowane z powodu płynącej wody. Także mieszkańcy starali się pomagać
pokrzywdzonym. W Urzędzie został również uruchomiony sztab kryzysowy, pracownicy
wyjechali w teren oraz utrzymywano bieżącą łączność z Powiatowym i Wojewódzkim
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnego dnia w naszej gminie wizytę złożył
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Opola, Wicewojewoda,
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Marszałek Województwa wraz z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Również sąsiednie samorządy zwracały się do nas z pytaniami, czy nie
potrzebujemy pomocy. W usuwaniu skutków nawałnicy pomagali także więźniowie z
Zakładu Karnego Nr 1 i Nr 2 ze Strzelec Opolskich.
Pan Burmistrz bardzo gorąco podziękował wszystkim jednostkom straży pożarnych z terenu
gminy Leśnica oraz dwom jednostkom z gminy Ujazd za pomoc i wsparcie przy
likwidowaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez Leśnicę.
Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, na jakich zasadach będą realizowane
opłaty za śmieci?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w miesiącu lipcu br. zostaną rozesłane do wszystkich właścicieli
nieruchomości listami zwykłymi informacje o indywidualnym numerze konta, na które trzeba
będzie wpłacić należność za śmieci. Opłata za miesiąc lipiec br. musi zostać wniesiona do
końca miesiąca.
Pan Burmistrz poinformował uczestników obrad, że kilka dni temu w dniu 16 czerwca br.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski świętował 25-lecie pełnienia funkcji radnego
sprawującego działalności na rzecz Gminy Leśnica. Stwierdził, że jest on osobowością
stanowiącą wzór do naśladowania.
W dowód uznania i podziękowania za długoletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej
gminy Pan Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli radnemu pamiątkową
statuetkę oraz kwiaty. Tym samym życzyli Panu radnemu dużo zdrowia i energii w dalszej
pracy.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski bardzo serdecznie podziękował za docenienie tylu lat
współpracy z kolegami radnymi, z niektórymi dłużej, a z niektórymi krócej. Podziękował
także za współpracę wszystkim pracownikom urzędu, z którymi do tej pory pracował.
Z jego wyliczeń wynika, że okres 25 lat pracy radnego możnaby przyrównać do około
jednego roku przebywania codziennie w urzędzie (biorąc pod uwagę tylko sesje Rady
i posiedzenia komisji).
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Nadmienił, że do Zalesia Śląskiego przybył w roku 1967 za swoją żoną, która otrzymała
skierowanie do pracy. Od samego początku bardzo dobrze współpracowało mu się ze
wszystkimi osobami. Swoją działalność rozpoczął w 1988 roku, gdzie w wyborach
wystartował jako przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swojej pracy zawsze
starałem się szanować poglądy innych, chociaż nie zawsze się z nimi zgadzał. Na początku
swojej działalności w radzie nie kiedy z jego powodu były zgrzyty, ale po latach zrozumiał,
że niektórych rzeczy nie warto niepotrzebnie roztrząsać, bo cały czas chodzi o dobro gminy.
Bardzo się cieszy, że przez te 25 lat udało się zrealizować wiele potrzebnych i ważnych
inwestycji na terenie gminy Leśnica. Ponadto daje się również zauważyć pozytywne zmiany
w wyglądzie gminy i sołectw. Zawsze walczył o sołectwo Zalesie Śląskie, ale umiał również
docenić potrzeby innych sołectw. Według niego taka powinna być istota pracy radnego. Bycie
radnym to nie tylko dbanie o swoje interesy, ale dbanie o to wszystko co się wokół nas dzieje.
Dodał również, że pamięta także smutne wydarzenia, a mianowicie nieżyjących kolegów,
którzy razem z nim pracowali w radzie, jak np. Pan Pisarski z Poręby, Pan Wanecki z Góry
Świętej Anny, Pan Alscher z Zalesia Śląskiego oraz Zastępcę Burmistrza Jana Hemon, czy
człowieka z którym się wspaniale pracowało Burmistrza Leśnicy Huberta Kurzał.
Reasumując jeszcze raz serdecznie podziękował za pamięć.
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich wykona zarurowanie rowu w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kościuszki
w Zalesiu Śląskim? W tej sprawie odbyło się spotkanie z Panem Starostą, ale nie przyniosło
żadnych efektów. W dalszym ciągu nic się nie dzieje w tym temacie, jak również
w przypadku chodnika przy ul. Kościuszki w tej miejscowości.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zarządcą przedmiotowej drogi jest Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich. Przykład prowadzonej inwestycji w Zalesiu Śląskim (budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim) bardzo wyraźnie obrazuje,
jakie jest podejście Starostwa do partycypacji w kosztach zadania. Ogranicza się ono tylko do
sfinansowania kosztów warstwy wiążącej, ułożonej na części jezdni nie objętej przekopem. W
efekcie końcowym Gmina Leśnica będzie musiała wykonać odtworzenie nawierzchni
(warstwa ścieralna) na całej szerokości drogi zgodnie z warunkami wydanymi przez
Starostwo.
Natomiast w kwestii rowu i chodnika będących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej
inwestycji Starostwo Powiatowe nie wykazuje żadnej inicjatywy.
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Radny Pan Rudol podkreślił, że w piątkowym dodatku krapkowicko-strzeleckim Nowej
Trybuny Opolskiej można było przeczytać o gminach, które mają zamiar wystąpić ze
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu tzn. jedna
gmina wystąpiła już z wnioskiem, a druga ma dopiero zamiar wystąpić. W związku z tym, co
jest przyczyną takich działań?
Pan Burmistrz potwierdził, że rzeczywiście dwie gminy tj. gmina Strzeleczki i gmina
Krapkowice zdecydowały się na wystąpienie ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu. Na ostatnim posiedzeniu członków tegoż Związku rozważano, czy
aby gminy te nie zrobiły tego zbyt wcześnie. Może trzeba było zaczekać przez okres jednego
roku i zobaczyć, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Niestety gminy te podjęły już
stosowne uchwały i została rozpoczęta cała procedura.
Gmina Krapkowice w pierwszym półroczu 2013 roku złożyła rezygnację z członkostwa
w Związku. W wyniku czego, od stycznia 2014 roku nie będzie członkiem Związku. Zanim
związek otrzymał informację o wystąpieniu gminy Krapkowice ogłosił im procedurę
przetargową na rok, czyli do końca I półrocza 2014 r. Teraz zastanawia się nad tą procedurą
przetargową. Jest to decyzja suwerenna radnych z gminy Strzeleczki i gminy Krapkowice.
Każda z gmin będących członkiem ma możliwość wystąpienia ze Związku.
Radny Pan Garbacz poruszył następujące tematy:
- w ubiegłym roku słyszał o programie, który miał wejść na Opolszczyźnie, a którego celem
miałoby być zapobieganie narastającemu niżowi demograficznemu. Ten projekt miał być
realizowany przy współpracy z urzędem pracy. Czy wiadomo już coś konkretnie na temat
tegoż programu?
Pan Burmistrz stwierdził, że jest to Program Opolskiej Strefy Demograficznej. Program ten
funkcjonuje w samym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ale jest on
bardzo mocno powiązany finansowo z nową perspektywą 2014-2020. Część inwestycji
infrastrukturalnych ma być realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
a część tematów tzw. miękkich (szkolenie osób, m. in. które mogłyby być opiekunkami)
z Programu Kapitał Ludzki. W tym roku raczej nic nie będzie realizowane w tym temacie.
- na jednym z posiedzeń komisji była mowa o remoncie ciągu pieszo-jezdnego LeśnicaZdzieszowice. W związku z tym, do którego miejsca będzie wykonany chodnik?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt budowlany obejmuje całą ścieżkę rowerową łączącą
Leśnicę ze Zdzieszowicami. W bieżącym roku będzie realizowany pierwszy etap tej
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inwestycji, w ramach którego odtworzony ma być przydrożny rów chłonny na całym odcinku
ścieżki. Kolejnym elementem tej inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej oraz koryta
odwadniającego na odcinku około 1000 m. Woda ze ścieżki odprowadzana będzie do rowu
chłonnego poprzez rury odwadniające umieszczone metodą bezwykopową pod drogą
powiatową. W roku przyszłym będzie realizowany kolejny etap budowy ścieżki.
- kiedyś zgłaszał już w urzędzie, że droga powiatowa w Krasowej pomiędzy posesją Wiejska
56, a sąsiednim domem znajduje się w tragicznym stanie technicznym. Często tamtędy jeździ,
bo w tym rejonie mieszka jego babcia. Wówczas zapewniono go, że sprawa została
przekazana do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Należy jednak zauważyć, że
jakość większości naszych dróg jest tragiczna. Ludzie przejeżdżający tamtędy nie zawsze
mają świadomość jaki jest stan drogi, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Często można
zbierać z drogi połamane kołpaki, bo dziury są bardzo głębokie tzn. do połowy koła. Stan
drogi jest tak zły, że nie można wykonać żadnego manewru, gdyż dziury są na całej
szerokości drogi. W tym temacie posiada także dokumentację fotograficzną.
W związku z powyższym na dzisiejszej sesji sygnalizuje o tym problemie, ponieważ stanowi
niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że instytucją odpowiedzialną za drogę biegnącą przez Krasową jest
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Informacja ponownie zostanie przekazana do
powiatu.
Rola radnego nie ogranicza się tylko do działania na poziomie gminy i rady miejskiej. Sam
radny może również interweniować w tej sprawie w Starostwie, wtedy oddziaływanie na
Starostwo wraz z interwencją urzędu będzie większe i być może skuteczniejsze.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że jest zniechęcony brakiem skuteczności działania starostwa,
ponieważ z poprzednich sesji wie, że interwencje w temacie dróg powiatowych nie przynoszą
żadnego rezultatu. W związku z tym zaproponował, aby jednak wystosować pismo w tej
sprawie z urzędu.
Pan Zastępca Burmistrza podkreślił, że na bieżąco Urząd kontaktuje się ze Starostwem
Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie różnych usterek, braków (zgłoszenia
telefonicznie, korespondencja). Niemniej jednak najprostsze rzeczy, które niekiedy wymagają
tylko wyprostowania np. słupka nie są realizowane.
Pan Józef Szerlowski dodał, że także wystosował jako sołectwo Krasowa pismo w tej sprawie
do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Jednak w odpowiedzi otrzymał
informację, że nie posiadają środków finansowych na ten cel.
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Ponadto radny Pan Garbacz podkreślił, że droga z Dolnej przez Biadacz do Strzelec
Opolskich jest także w bardzo złym stanie technicznym.
Radny Pan Wiktor Barteczko poruszył następujące tematy:
- w ostatnim czasie zostały uzupełnione ubytki w drodze powiatowej biegnącej przez sołectwo
Dolna w kierunku Olszowej tzn. ubytki zostały uzupełnione od Strzelec Opolskich do samej
miejscowości i za wsią w kierunku na Olszową. Natomiast nie zostały zaklejone dziury na
odcinku drogi biegnącej przez samo sołectwo?
- w miejscowości Czarnocin jest uszkodzony przepust pod drogą powiatową
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten dawno został zgłoszony do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (Referat Dróg Powiatowych), które zabezpieczyło wskazany teren.
- w sołectwie Czarnocin obok przystanku autobusowego znajduje się źródełko, które jest
bardzo zaniedbane. Czy znalazłyby się środki na ten cel w budżecie gminy?
Pan Burmistrz zaproponował, aby przy planowaniu funduszu sołeckiego na przyszły rok
zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Najpierw jednak należy sprawdzić, kto jest
właścicielem terenu?
Pani

Anna

Wyschka

-

Kierownik

Referatu

Rolnictwa,

Ekologii

i

Gospodarki

Nieruchomościami dodała, że właścicielem terenu jest Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych. W bieżącym roku będzie wykonana konserwacja całej rzeki Łęcka
Woda łącznie ze wskazanym terenem.
- czy będzie remontowana ul. Wiejska w Czarnocinie, ponieważ po ostatnich opadach deszczu
wymulone zostało częściowo pobocze?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na wskazaną drogę został złożony wniosek do Programu tzw.
„Schetynówki”. W chwili obecnej czekamy na przyznanie środków finansowych.
Radny Pan Garbacz nadmienił, że w związku z nawałnicą, która miała miejsce w naszej
gminie zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy na naprawę infrastruktury, czy poza
doprowadzeniem infrastruktury do użyteczności sprzed nawałnicy, osoby poszkodowane w
tym żywiole będą mogły liczyć na pomoc materialną lub jakiekolwiek odszkodowanie?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że jak najbardziej, osoby poszkodowane będą mogły liczyć na
wsparcie, ale przez te osoby rozumie się mieszkańców, którzy mieli wodę w części
mieszkalnej.
Ponadto radny Pan Garbacz dodał, że w wyniku nawałnicy była także kolizja dwóch
samochodów, na które spadło drzewo. Prawdopodobnie można uzyskać odszkodowanie nie
tylko z ubezpieczenia autocasco, czy z ubezpieczenia samochodu. W związku z tym czy
właściciel samochodu może otrzymać jakieś odszkodowanie za poniesioną stratę?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli właściciel pojazdu posiada polisę autocasco to naprawa
zostanie pokryta w ramach tego ubezpieczenia. Jeżeli jednak nie posiada takiego
ubezpieczenia to może wystąpić z roszczeniem do zarządcy drogi o odszkodowanie.
Radny Pan Barteczko stwierdził, że na ul. Krótkiej w Dolnej niektóre urządzenia drogowe nie
spełniają swojej funkcji tzn. najprawdopodobniej kratki ściekowe nie są drożne. W wyniku
tego problemu jednemu z mieszkańców zalało garaże, ale na szczęście woda nie dostała się do
budynku mieszkalnego.
Radny Pan Teodor Wyschka podziękował Panu Burmistrzowi za montaż nowych punktów
świetlnych przy parkingu w miejscowości Lichynia. Dodał, że sprawdziły się już one podczas
organizowanej w tej miejscowości imprezy dotyczącej Przeglądu Orkiestr i Kapel
Mniejszości Niemieckiej.
Ponadto podziękował za pomoc w zorganizowaniu wycieczki uczniów klas I - III z Zalesia
Śląskiego do Grodu Rycerskiego w Byczynie. Dzieci były bardzo zadowolone i cieszyły się
z udanego wyjazdu.
Radny Pan Garbacz w imieniu mieszkańców Osiedla Nr 2 w Leśnicy podziękował Panu
Burmistrzowi za naprawę drogi gminnej wewnętrznej w Leśnicy, która w tej chwili jest
przejezdna.
Ponadto ponowił swoją prośbę, o której mówił na początku sesji, gdzie wnioskował
o wzbogacenie strony internetowej gminy o stenogramy przebiegu sesji Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na pewno nie ma takiego obowiązku, ale zastanowi się nad tym
tematem.
Przewodniczący obrad dodał, że należy rozpatrzeć wszystkie za i przeciw wprowadzeniu
takiego rozwiązania. Niemniej jednak temat ten zostanie wzięty pod rozwagę.
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Ad. pkt 10
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął
XXXIV sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

