Protokół Nr XXXV/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 11 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 24 czerwca 2013 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
– realizacji projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”
nr POKL.09.01.02-16-005/13,
– rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy.
6. Stanowisko w sprawie wsparcia finansowego dla Powiatu Strzeleckiego w związku
z planowanym uruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości,
w tym Pana Waldemara Gaidę – wicestarostę Powiatu Strzeleckiego, Pana Waldemara
Bednarka – członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz Pana Ryszarda Baszuka – Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
24 czerwca 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?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 24 czerwca 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 4
Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rokPan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 97.849,00 zł, z tego:
- wpływy za złom – Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

-

4.000,00 zł

- dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- 68.229,00 zł

- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt

-

8,00 zł

-

2.928,00 zł

mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za:
a) organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych
b) organizację i finansowanie robót publicznych

- 22.684,00 zł

b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 720.000,00 zł, z tego:
- opłaty z tytułu opłat i kar

- 720.000,00 zł
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c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 158.434,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie szkół – Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

-

4.000,00 zł

- remont instalacji c. o. w kotłowni Szkoły Podstawowej w Leśnicy

- 10.000,00 zł

- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy

- 12.500,00 zł

- realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- 73.597,00 zł

- dofinansowanie zakupu fortepianu dla Szkoły Muzycznej w Leśnicy - 30.000,00 zł
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy (refundacja-

2.928,00 zł

PUP Strzelce Opolskie)
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy (środki

200,00 zł

-

budżetu gminy)
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych

- 22.692,00 zł

(refundacja PUP Strzelce Opolskie)
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (środki -

517,00 zł

budżetu gminy)
- budowa Centrum Sportowego w Raszowej na działce nr 638 przy

- 2.000,00 zł

ul. Góry Świętej Anny 91
d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 780.585,00 zł, z tego:
- Polsko-czeskie pogranicze „U nas wszystko gra”

-

2.000,00 zł

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 57.868,00 zł

i wychowaniem
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy (środki

-

200,00 zł

- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (środki -

517,00 zł

budżetu gminy)
budżetu gminy)
- wydatki związane z wywozem nieczystości

- 720.000,00 zł

Ponadto proponuje się zwiększyć plan przychodów i plan kosztów o kwotę 12.000,00 zł
zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że środki w dziele gospodarka komunalna i ochrona
środowiska dotyczące wydatków związanych z wywozem nieczystości zostały wyzerowane.
W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy kwota zebrana od mieszkańców bilansuje się
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z rachunkiem wystawionym przez Związek Międzygminny Czysty Region dla gminy
Leśnica?
Pan Burmistrz poinformował, że pewne zadania i obowiązki zostały scedowane przez Gminę
Leśnica na Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. Na dzień
dzisiejszy nie dysponujemy informacją, czy kwota po przetargowa bilansuje się z wysokością
wpłat uiszczonych przez mieszkańców gminy. Jeżeli w sporządzonym przez Związek
rozliczeniu wpłat od mieszkańców będą niewystarczające to gmina nie może pokryć ze
swojego budżetu brakujących środków związanych z systemem gospodarowania odpadami.
Przewodniczący obrad dodał, że gmina Leśnica przekazała zadania w zakresie gospodarki
odpadami do Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Każdy właściciel nieruchomości
składał deklaracje do tegoż Związku i on będzie rozliczany z dokonywanych wpłat. Natomiast
nasz sektor obsługuje firma REMONDIS Opole, która rozlicza się konkretnie z Związkiem,
a nie z gminą.
Radny Pan Ryszard Golly zaznaczył, że firma Remondis nie należycie wywiązuje się
z swoich obowiązków, natomiast do Związku Czysty Region nie można się dodzwonić
z interwencją. W wyniku czego parę razy musiał osobiści pofatygować się do ich siedziby.
Radny Pan Stefan Rudol potwierdził słowa radnego Gollego w kwestii nie odbierania
telefonów przez pracowników Związku „Czysty Region”. W sołectwie Wysoka od dłuższego
czasu nie są zabierane worki z bioodpadami.
Radna Pani Teresa Kwoczała nie zgodziła się radnymi, ponieważ kilkakrotnie dzwoniła do
Związku i za każdym razem ktoś odebrał telefon. Sprawa dotyczyła dziesięciu mieszkańców
sołectwa Łąki Kozielskie, którzy do końca miesiąca lipca br. nie otrzymali numerów kont, na
które mieli wpłacać opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Przewodniczący obrad poinformował, że na część poruszanych tematów może odpowiedzieć
Pan Marian Gorgosch, który z ramienia Urzędu jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.
Pan Gorgosch wyjaśnił, że do Urzędu zgłosiła się przedstawicielka firmy Remondis, która
odnotowuje wszelkie uwagi dotyczące gospodarki odpadami oraz sporządza sobie wykaz
osób od których nie odebrano odpadów komunalnych. Wszystkie niedociągnięcia są na
bieżąco załatwiane.
Ponadto dodał, że w miesiącu wrześniu lub październiku br. w soboty będzie ustawiony
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mobilny punkt odbioru odpadów komunalnych. Najprawdopodobniej będzie on ustawiony na
parkingu przy Urzędzie Miejskim w Leśnicy, na parkingu przy kościele w Raszowej,
w Dolnej obok wagi i w Zalesiu Śląskim obok OSP. Szczegółowe informacje na ten temat
zostaną przekazane mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
urzędu.
Pan Burmistrz dodał, że do końca miesiąca września br. każdy mieszkaniec, który
zadeklarował odbiór odpadów biodegradowalnych otrzyma brązowy pojemnik.
W wyniku dalszej dyskusji radni wnioskowali o zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
w Leśnicy przedstawicieli Związku Międzygminnego „Czysty Region”, którzy wyjaśnią
wszystkie wątpliwe kwestie.
Przewodniczący obrad zaproponował, że jeżeli w dalszym ciągu będą pojawiały się problemy
z gospodarką odpadami na terenie Gminy Leśnica, których nie będzie można rozwiązać to
wtedy na sesję zostaną zaproszeni przedstawiciele Związku. Jednak w chwili obecnej
należałoby jeszcze dać im trochę czasu tj. do końca miesiąca września br. do czasu
unormowania się całej sytuacji.
Radni poparli propozycję przewodniczącego obrad.
Radny Pan Jahn odniósł się do zmian ujętych w planie kosztów Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy, a mianowicie do wyjaśnienia kwot związanych z opłatami na rzecz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Pani Teresa Ciecior – dyrektor ZGK wyjaśniła, że pod tym zapisem są ujęte opłaty ponoszone
przez zakład za wywóz nieczystości z budynku będącego siedzibą Zakładu.
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 XXXV/174/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
– realizacji projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”
nr POKL.09.01.02-16-005/13
Pan Burmistrz poinformował, że termin realizacji projektu pn. „Dobry wybór leśnickich
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gimnazjalistów” planowany jest od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
Projekt będzie realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Leśnicy. Głównym celem projektu
jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w grupie o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Planowana kwota projektu wynosi
196.272,50 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego –
166.831,62 zł. Wymagany wkład własny kształtuje się na poziomie 15 % wartości projektu.
W związku z powyższym zwrócił się do radnych z prośbą o zabezpieczenie w budżecie
Gminy Leśnica na 2014 rok środków finansowych w wysokości 29.440,88 zł stanowiących
pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji wyżej wymienionego projektu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie realizacji
projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” nr POKL.09.01.02-16-005/13 oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/175/13 w sprawie realizacji
projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” nr POKL.09.01.02-16-005/13
(głosowało 11 radnych).
– rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 7 czerwca 2013 r. do tut. urzędu wpłynęła
skarga Pana dane osobowe zam. w Dolnej dotycząca nienależytego wykonania zadań oraz
naruszenia praworządności przez Burmistrza Leśnicy. Skarżący pismem z dnia 1 lipca 2013 r.
został poinformowany, iż z uwagi na potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
oraz przerwę wakacyjną Rady Miejskiej w Leśnicy skarga jego będzie rozpatrywana na sesji
w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący obrad przedstawił radnym treść skargi. Kserokopia pisma stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Następnie poinformował, że skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu zajęcia
stanowiska co do zasadności zarzutów stawianych przez skarżącego. Stanowisko Komisji
Rewizyjnej wypracowano na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2013 r.
W związku z tym przewodniczący obrad zwrócił się do Pani Marii Reinert - Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.
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Pani Reinert odczytała stanowisko Komisji Rewizyjnej wypracowane podczas posiedzenia
komisji w dniu 21 sierpnia br. Stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Burmistrz pokrótce nakreślił temat ujęty w skardze Pana dane osobo. Poinformował, że
działka nr 117 stanowi własność gminy Leśnica, w związku z czym wszelkie działania
Burmistrza Leśnicy związane ze zmianą użytku z „dr - droga” na „w – rów” były prawidłowe
i zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Podjęte przez Burmistrza Leśnicy czynności dotyczą tylko i wyłącznie gruntów będących
własnością gminy tj. działki nr 73 i działki nr 117 i nie dotyczą gruntów rolnych rolników
sąsiadujących z gruntami gminnymi (jednym z tych rolników jest skarżący Pan dane osobowe
właściciel działki nr 116 i nr 118).
Następnie zapoznał radnych ze stanem faktycznym poprzez prezentację dokumentu
graficznego

oraz omówił działania jakie były prowadzone przez Urząd Miejski w tym

zakresie.
Informację na temat zastanej sytuacji na gruncie na podstawie wizji lokalnej w terenie
przedstawiła również przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Radny Pan Rudol stwierdził, że oby dwaj rolnicy sąsiadujący z gruntem gminnym powinni na
własny koszt doprowadzić do odtworzenia rowu i drogi, która jest widoczna na mapie.
Radny Pan Piotr Górecki dodał, że właściciele sąsiednich działek powinni ze sobą dojść do
porozumienia. Jeżeli gmina dokonałaby odtworzenia rowu musiałaby ponieść bardzo duże
koszty, a nie ma nic wspólnego z zaistniałą sytuacją.
Radny Pan Gajda zaznaczył, że wniesiona skarga jest niezasadna od strony prawnej.
Radni Rady Miejskiej w wyniku analizy tematu uznali, że fakt niezadowolenia Pana dane oso
z propozycji i działań Burmistrza jest niezrozumiały, ponieważ planowane zamierzenia
Burmistrza miały na celu rozwiązanie problemu odpływu wody z przyległych pól, co jest
korzystne dla obu rolników.
Omówione wyżej działania Burmistrza pozwalają na uznanie skargi wniesionej przez Pana
dane osobowe za nieuzasadnioną. Ustalono, iż Burmistrz Leśnicy działał jako właściciel
gruntu gminnego zgodnie z obowiązującym prawem.
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W związku z powyższym Rada Miejska w Leśnicy po dogłębnym zbadaniu okoliczności
sprawy nie dopatrzyła się w działaniach Burmistrza nienależytego wykonywania zadań oraz
naruszenia praworządności w zakresie „odtworzenia rowu gminnego na działce nr 117”
zlokalizowanej w obrębie Czarnocin. Rada w pełni zaaprobowała stanowisko Komisji
Rewizyjnej i uznała skargę za nieuzasadnioną.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/176/13 w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 6
Stanowisko w sprawie wsparcia finansowego dla Powiatu Strzeleckiego
w związku z planowanym uruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Leśnicy
Pan Burmistrz poinformował, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich zwróciło się
do Gminy Leśnica z prośbą o wsparcie finansowe dla planowanego uruchomienia na bazie
istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy placówki
resocjalizacyjno-rewalidacyjnej tj. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt.
W krajobraz Leśnicy wpisuje się SOSW, które w obecnej chwili boryka się z problemami
demograficznymi. Mimo szerokich działań liczba uczniów w tej placówce jest coraz
mniejsza. W związku z tym szukano innego rozwiązania i podjęto decyzję o uruchomieniu
MOW. Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców naszej gminy zatrudnionych w SOSW
w Leśnicy, którzy zagrożeni są bezrobociem postanowiono wystąpić z propozycją udzielania
pożyczki ze środków budżetu gminy z przeznaczeniem na utworzenie MOW w Leśnicy.
Następnie zwrócił się do Pana Waldemara Gaidy o przybliżenie tego tematu.
Pan Gaida zaznaczył, że Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym dla szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych i na sesji Rady Powiatu podjęto decyzję o uruchomieniu na
bazie istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy
placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjnej tj. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla
dziewcząt w normie intelektualnej i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Decyzja taka podyktowana jest systematycznie zmniejszającą się liczbą uczniów w szkołach
wchodzących w skład SOSW. Planowana ogólna liczba uczniów mających rozpocząć naukę
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z początkiem roku szkolnego 2013/2014 zmniejszyła się o 45 uczniów w stosunku do
ubiegłego roku szkolnego. Dla szkolnictwa specjalnego bywa też destrukcyjna wola
rodziców, którzy korzystają z możliwości posyłania dzieci o specjalnych wymaganiach do
normalnych szkół. W związku z tym od około 8 lat następuje spadek liczby uczniów
w szkolnictwie specjalnym. Kłopoty sprawia także reorganizacja szkolnictwa specjalnego.
Przez okres czterech lat przy SOSW istniało uzupełniające liceum ogólnokształcące dla
absolwentów szkoły zawodowej. Jednak zmiany w prawie oświatowym uniemożliwiają
obecnie kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie licealnych
i dla tych uczniów edukacja kończy się na kształceniu zasadniczym zawodowym. Pojawił się
także pomysł, aby uczniowie ze szkoły specjalnej w Strzelcach Opolskich, która miała być
zlikwidowana dojeżdżali do ośrodka w Leśnicy. Szkoła ta jednak została uratowana przez
nauczycieli i rodziców i od września jest prowadzona przez stowarzyszenie. Tak gwałtowny
spadek liczby uczniów powoduje sytuację, że działalność internatu SOSW w przyszłości
może grozić powolnemu wygaszaniu i także likwidacją poszczególnych typów szkół.
Spowodować

to

może

utratę

pracy

przez

42

pedagogów

i

26

pracowników

niepedagogicznych. Z obecnie zatrudnionej całej kadry pracowników SOSW, aż 28
nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi stanowią mieszkańcy Gminy Leśnica.
Stąd też powstał pomysł powołania nowej jednostki, który spowoduje brak grupowych
zwolnień.
Powiat Strzelecki wychodzi także naprzeciw zapotrzebowaniom na tego typu placówki.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nie będzie poprawczakiem do którego trafiają nieletni,
którzy popełnili poważne czyny przestępcze. MOW cechuje większa swoboda i panują
łagodniejsze zasady postępowania z umieszczonymi w nim osobami. Można do niego trafić
poprzez sąd, ale za mniejsze przewinienia. W MOW-ie w Leśnicy będzie się uczyć 36
dziewcząt, które kształcić się będą w dwóch szkołach – gimnazjum specjalnym i specjalnej
zasadniczej szkole zawodowej. Ze względu na to, że Powiat Strzelecki będzie mógł wykazać
nieletnich skierowanych do MOW w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września
2013 r., co spowoduje pozyskanie subwencji oświatowej na tych wychowanków dopiero
w 2014 roku powstaje problem utrzymania placówki wraz z kadrą w okresie od miesiąca
września do miesiąca grudnia 2013 r. Szacunkowe koszty utrzymania kształtują się na
poziomie około 750.000,00 zł.
W związku z powyższym Pan Gajda jeszcze raz zwrócił się o wsparcie finansowe w formie
pożyczki na ww. zadanie, dziękując tym samym za samorządową współpracę.
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Stanowisko Rady Miejskiej
W wyniku przeprowadzonej analizy tematu i dyskusji Radni Rady Miejskiej w Leśnicy
jednomyślnie wypowiedzieli się za udzieleniem wsparcia finansowego w formie pożyczki dla
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z powstaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy.
Przewodniczący obrad podziękował za jednomyślne poparcie inicjatywy utworzenia
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt w Leśnicy i poinformował, że
wszystkie szczegóły dotyczące udzielenia pożyczki zostaną dokładnie określone w projekcie
uchwały, który zostanie przedłożony na najbliższej sesji Rady.
Pan Ryszard Baszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy
podziękował w imieniu wszystkich pracowników SOSW za zrozumienie bardzo poważnej
sytuacji Ośrodka.
Następnie pokrótce poinformował o zaangażowaniu wszystkich pracowników SOSW w prace
przygotowawcze związane z uruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Leśnicy od dnia 1 września 2013 r.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
26 czerwca br. – w Urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami funduszu
sekurytyzacyjnego, którym bank sprzedał wierzytelności zaciągnięte na budynek „Pod
zegarem” w Leśnicy. Temat ten jest na bieżąco monitorowany.
28 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego w naszych placówkach
oświatowych,
28 czerwca br. odbyła się kontrola z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
w zakresie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów powstańczych na terenie
gminy,
29 czerwca br. odbył się Przegląd Koni w Porębie,
W tym miejscu Pan Burmistrz złożył na ręce Pana radnego Gajdy podziękowania za
wsparcie przy realizacji zadania.
29 czerwca br. odbył się festyn w Dolnej,
5 lipca br. – posiedzenie Rady Programowej Krainy Świętej Anny,
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9 lipca br. - spotkanie ze Starostą Strzeleckim w sprawie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Leśnicy,
10 lipca br. – spotkanie z przedstawicielami CSB Sachsen Panem Zieschem i Neunertem,
12 – 14 lipca br. - wyjazd delegacji z gminy Leśnicy do Crostwitz na Festiwal
Folklorystyczny,
22 lipca br. odbyło się otwarcie Pleneru Malarskiego w Górze Świętej Anny,
24 lipca br. - rocznica śmierci Burmistrza Huberta Kurzała,
25 lipca br. - Święto Policji w Strzelcach Opolskich,
27 lipca br. – na Górze Świętej Anny goszczono uczestników programu Polska według
Kreta,
27 lipca br. – spotkanie Leśniczan,
31 lipca br. – posiedzenie Związku Międzygminnego Czysty Region,
31 lipca br. – zakończenie Pleneru Malarskiego oraz wernisaż prac,
19 sierpnia br. – konsultacje nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (projekt kluczowy Góra
Świętej Anny),
19 sierpnia br. – spotkanie z sołtysami w sprawie dożynek gminnych,
21 sierpnia br. posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
22 sierpnia br. – spotkanie z Dyrektorem Panem Bahryją z Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w sprawie zwrotu przekazanych przez Gminę
Leśnica środków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie dotyczące
regulacji koryta rzeki Padół w Leśnicy. WZMiUW wystąpił z wnioskiem poprzez
Wojewodę Opolskiego do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznanie środków
finansowych w 2013 roku z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na
realizację szkód powstałych wskutek zalań i podtopień spowodowanych gwałtownymi
ulewami w maju i czerwcu br. na zadanie dotyczące odbudowy umocnień brzegowych
rzeki Padół w m. Krasowa, Leśnica, Poręba.
22 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie konsultacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego z tzw. obszarami funkcjonalnymi na temat
projektów realizowanych w ramach danego obszaru,
23 sierpnia br. wspólnie z Panem Zastępcą Burmistrza uczestniczono w spotkaniu z Panią
Kariną Bedrunką – Dyrektorem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
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Województwa Opolskiego, podczas którego zostały uszczegółowione informacje na temat
projektu kluczowego Góra Świętej Anny.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie pn. „Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w Górze Świętej Anny” –
zakończono procedurę rozliczenia zadania. Urząd Marszałkowski w Opolu przekazał
w dniu 17 lipca br. dofinansowanie w wysokości 118.326,00 zł;
zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim” – wykonano wszystkie prace instalacyjne wewnątrz
budynku. Jednak ze względu na trudną geologię terenu, która spowodowała wydłużenie
prac wiertniczych związanych z pozyskiwaniem ciepła z ziemi wydłużono termin
realizacji zadania do dnia 30 września br. Prace wiertnicze zostały zakończone i obecnie
trwają prace związane z odtworzeniem boiska szkolnego i chodników.
zadanie dotyczące zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni – wykonane zostały
stopy fundamentowe. W związku z sugestiami wykonawcy i osób nadzorujących,
wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w zakresie możliwości
przeniesienia części murowanej kapliczki zachowując w całości wartość historyczną
obiektu.
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – w dniu 21
sierpnia br. odbył się przetarg na realizację zadania;
zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
„NATURA 2000”” – przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury
przetargowej;
zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” –
wykonano około 25 % prac. Odbył się pierwszy odbiór częściowy zadania. Podpisano
umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu.
ustawiono nową wiatę przystankową 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 dniu 12
sierpnia br. dokonano odbioru drogi;
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podpisano 8 umów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków przy wsparciu
z budżetu gminy, z tego 6 oczyszczalni oddano do użytkowania.
Ponadto na łamach gazety „Rzeczpospolita” został opublikowany po raz dziesiąty ranking
samorządów tworzony przez niezależnych ekspertów – członków kapituły. W tym
prestiżowym rankingu najlepszych polskich samorządów w kategorii Europejski Samorząd,
czyli taki, który pozyskał najwięcej środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
gmina Leśnica uplasowała się na 99. miejscu w Polsce i jako jedyna gmina miejsko-wiejska
Opolszczyzny znalazła się w zestawieniu „Rzeczpospolitej”.
Radny Pan Jahn zwrócił się o podanie kwoty, jaka została pozyskana na jednego mieszkańca
w ramach środków unijnych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na
stronie internetowej urzędu.

Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad poinformował, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w dniu 24
czerwca br. Radny Pan Piotr Garbacz złożył wniosek ustny dotyczący zamieszczania na
stronie internetowej Urzędu nagrań dźwiękowych sesji Rady. W związku z tym, w dniu 19
sierpnia br. odbyło się spotkanie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej podczas
którego wypracowano stanowisko w tej sprawie, a mianowicie ustalono, iż protokoły z sesji
Rady Miejskiej będą nadal przedstawiane w formie papierowej.
Ponadto biorąc pod uwagę, że ostatni protokół z sesji liczył 29 stron ustalono, że protokoły
będą pisane w formie bardziej skondensowanej.
Następnie zwrócił się do radnych – czy są sprawy do poruszenia?
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy odbudowa umocnień brzegowych
rzeki Padół będzie także obejmowała remont rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej
w Porębie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w bieżącym roku WZMiUW nie będzie remontował rowu na
odcinku od Poręby do autostrady. Złożony wniosek do Ministerstwa Administracji
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i Cyfryzacji o środki w związku z nawałnicą ma obejmować odtworzenie rowu z Leśnicy od
Państwa Pogodzik do Siedmiu Źródeł w Porębie.
Pani Wyschka dodała, że wskazany rów znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej
i wszelkie remonty musi wykonać Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, a nie
WZMiUW, który nie jest właścicielem rowu.
Radny Pan Piotr Górecki stwierdził, że był frezowany asfalt na ul. Leśnickej w Górze Świętej
Anny. Frezowiny zostały składowane na chodniku i od dwóch tygodni ich nie uprzątnięto.
Interwencja w tej sprawie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich nie daje
żadnego rezultatu.
Ponadto dodał, że na drodze powiatowej Zdzieszowice – Góra Świętej Anny znajdują się
ubytki w nawierzchni drogi, które do tej pory nie zostały zaklejone oraz nie jest obkaszane
pobocze. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą, aby urząd interweniował w tych
sprawach w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na bieżąco informuje się
Starostwo Powiatowe o wszystkich usterkach występujących na drogach powiatowych
biegnących przez gminę Leśnica.
Radny Pan Stefan Rudol poruszył następujące tematy:
- po interwencji w Starostwie został zaklejony ubytek w nawierzchni w miejscowości Wysoka
obok posesji Państwa Kansy,
- na zakręcie drogi powiatowej biegnącej z Wysokiej do Kadłubca znajduje się bardzo
głęboka dziura, która stwarza niebezpieczeństwo dla pojazdów,
- jakość wykonania ścieżki rowerowej, która powstaje pomiędzy Leśnicą a Zdzieszowicami
pozostawia sobie wiele do życzenia, dotyczy to między innymi ułożenia kostek brukowych
pomiędzy ścieżką, a zjazdami na pole.
Pan Iwanowski wyjaśnił, że uczestniczył wspólnie z pracownikami Referatu Infrastruktury
Komunalnej w odbiorze zadania dotyczącego wykonania ścieżki rowerowej LeśnicaZdzieszowice. Podczas odbioru zadania spisano protokół odbioru, w którym

wpisano

wszystkie uwagi, zastrzeżenia co do jakości wykonania zadania. Jedna z tych uwag dotyczyła
wykonanych zjazdów, które mają zostać odpowiednio wyprofilowane. Wszystkie usterki mają
zostać usunięte przez wykonawcę zadania w ciągu 14 dni.
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Radny Pan Piotr Garbacz stwierdził, że wzdłuż ścieżki rowerowej przy przepustach
zamontowane są poręcze. W związku z tym zaproponował zamontowanie na nich odblasków,
ponieważ jadąc wieczorem samochodem tych elementów nie widać i można wpaść do rowu?
Pan Iwanowski wyjaśnił, że zamontowane poręcze były wyposażone w światła odblaskowe,
które zostały skradzione. Niemniej jednak zostaną one uzupełnione o odblaski.
Ponadto radny Pan Garbacz - ze względu na brak oświetlenia, które jest bardzo kosztowne,
czy nie można by na granicy drogi z chodnikiem wtopić, co jakiś czas, w asfalt odblaski?
Ewentualnie można by białą odblaskową farbą oddzielić pas jezdni. Takie rozwiązanie będzie
bardziej bezpieczne dla użytkowników drogi, ponieważ w nocy wszystko zlewa się w jedną
całość.
Radny Pan Górecki podzielił się swoim spostrzeżeniem, że przy ścieżce rowerowej
przydałoby się zamontować znak informujący, że rowerzyści mają nią jeździć. Niektóre
osoby jadąc z Leśnicy do Zdzieszowic nadal jeżdżą prawą stroną drogi, zamiast korzystać ze
ścieżki.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że budowana ścieżka jest ścieżką rowerowo-pieszą i każdy
rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z niej. Jeżeli będzie poruszał się po ulicy to musi
liczyć się z konsekwencjami.
Radna Pani Reinert podziękowała Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich za
wykonanie studzienek odwadniających w nowej nawierzchni drogi przy ul. Góry Świętej
Anny w Raszowej.
Jednak zwróciła się także z prośbą o naprawę znaku drogowego usytuowanego przy
wyjeździe z Raszowej w kierunku Kędzierzyna-Koźla.
Radny Pan Wiktor Barteczko wspomniał, że w sprawozdaniu Burmistrza z działalności
międzysesyjnej nie było ujęte zadanie dotyczące montażu lamp ulicznych w sołectwie Dolna.
W związku z tym podziękował za realizację zadania i zarazem prosił o montaż dodatkowych
lamp ulicznych w sołectwie Dolna.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie gminy z tego paragrafu wydatkowane są już wszystkie
środki finansowe.
Radny Pan Garbacz poruszył temat dotyczący gospodarki mieszkaniowej, a dokładnie temat
dotyczący sytuacji zadłużenia mieszkańców korzystających z zasobów komunalnych. Temat
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ten był już wcześniej poruszany na posiedzeniu komisji. W powiecie krapkowickim osoby,
które nie spłacają swoich zobowiązań dostają do mieszkań drugiego lokatora. Niektóre osoby
bronią się przed takim rozwiązaniem, żeby dzielić mieszkanie z obcą osobą i spłaciły swoje
długi.
W związku z tym zaproponował, aby przeanalizować ten temat na jednym z posiedzeń
komisji Rady i spróbować wdrożyć go na naszym terenie. Osoby, które nie potrafią spłacić
swoich długów w zamian mogłyby je odpracować.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że osobie zalegającej z opłatami można złożyć ofertę odpracowania
swojego długu, ale w żaden sposób nie może ona działać na zasadzie przymusu. W gminie
Leśnica taką jednostką, w której dłużnicy mogą odpracować swoje zaległości jest Zakład
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Radny Pan Rudol potwierdził, że na łamach gazety NTO można było przeczytać dwa artykuły
na ten temat. W powiecie krapkowickim osoby, które otrzymały informację, że zostanie
dokwaterowana im inna osoba w bardzo krótkim czasie spłaciły swoje zaległości.
Radny Pan Jahn stwierdził, że zgłoszony temat dotyczący zarośniętego rowu w Krasowej
w ciągu tygodnia został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.
Następnie poinformował, że podczas dyskusji nad programem wodno-kanalizacyjnym
przyjętym na lata 2012-2016 ustalono, że nastąpi monitoring działań. W miesiącu wrześniu
br. w planie pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej jest uwzględniony temat dotyczący
budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
W związku z powyższym zwrócił się do Pani Dyrektor ZGK z prośbą, aby przygotowując
materiały z tego zakresu podzielić je na dwie części tj. odrębnie rok 2012 i odrębnie I
półrocze 2013 roku. Wnioskował również, aby radni otrzymali materiały wcześniej, by mieli
możliwość zapoznania się z nimi.

Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXXV
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

