Protokół Nr XXXVI/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 16 września 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 15 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.
4. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Pan Burmistrz podziękował radnym za przybycie na dzisiejszą sesję, która została zwołana na
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
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 15 radnych).

Ad. pkt 3
Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku składano wniosek o dofinansowanie
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w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Remont
drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie”. Gmina znalazła się na liście rezerwowej. W dniu
10 września br. otrzymaliśmy pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Wydział
Zarządzania Funduszami Europejskimi, że w związku z powstaniem oszczędności w ramach
zadań przyjętych do dofinansowania w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój w województwie opolskim, możliwe będzie dofinansowanie środkami budżetu
państwa projektu Gminy Leśnica na ww. zadanie w pełni wnioskowanej kwoty tj. 469.691,00
zł, co stanowi wysokość 50 % kosztów zadania. Realizacja inwestycji wraz z deklaracją jej
zakończenia i rozliczenia musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r.
W związku z tym zwrócono się do radnych, aby nie czekać na sesję Rady do dnia 30 września
br. tylko zwołać ją wcześniej. Podjęcie przez radnych uchwały spowoduje, że od dnia
jutrzejszego będzie można rozpocząć całą procedurę przetargową.
Następnie Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.370.000,00 zł, z tego:
- remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie

- 1.000.000,00 zł

- budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska

- 180.000,00 zł

w miejscowości Czarnocin
- odbudowa drogi i mostku – droga gminna w miejscowości Leśnica

- 190.000,00 zł

ul. Nad Potokiem
b) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.370.000,00 zł, z tego:
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu

- 1.370.000,00 zł

Śląskim
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Do przedłożonego projektu uchwały pytania zadali radny Pan Rudolf Gajda, radny Pan
Hubert Mincer oraz radny Pan Teodor Jahn.
Wyjaśnień do pytań udzielił Pan Burmistrz oraz Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/177/13 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 15 radnych).
W temacie dróg powiatowych głos zabrali radny Pan Ryszard Golly, radny Pan Stefan Rudol,
radny Pan Krzysztof Pospieschczyk oraz radny Pan Piotr Górecki.
Pan Burmistrz zaprosił radnych do skorzystania z zaproszenia na obchody 10 –lecia
partnerstwa pomiędzy Gminą Crostwitz i Gminą Leśnica w dniu 21 września 2013 r. w
Stodole na terenie Parku Miejskim w Leśnicy oraz na Dożynki Gminne, które odbędą się w
dniu 22 września br. w Górze Świętej Anny.
Ad. pkt 4
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął
XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

