Protokół Nr XXXVII/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 września 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 12 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
– ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku
budżetowym 2013,
– udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowi Strzeleckiemu,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
– zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok,
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
– zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
– przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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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 12 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
26 sierpnia 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 Teodor Jahn przytoczył dane dotyczące wysokości środków pozyskanych na
jednego mieszkańca w ramach środków unijnych opublikowane na łamach gazety
„Rzeczpospolita”.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu z sesji z dnia 26 sierpnia 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
– ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2013
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały związany jest z udzieleniem
pożyczki Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadań związanych z powstaniem od dnia
1 września 2013 roku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy. Ze względu na
drastycznie spadającą liczbę uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, co
może spowodować utratę pracy przez osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych
i niepedagogicznych SOSW, Powiat podjął decyzję o utworzeniu nowej jednostki. Głównie ze
względu na aspekt społeczny radni na sesji w dniu 26 sierpnia br. jednomyślnie
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wypowiedzieli się za udzieleniem wsparcia finansowego w formie pożyczki dla Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek
udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/178/13 w sprawie
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku
budżetowym 2013 (głosowało 12 radnych).
– udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowi Strzeleckiemu
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały konkretnie wskazuje podmiot,
któremu planuje się udzielić z budżetu Gminy Leśnica pożyczki długoterminowej.
Podmiotem tym jest Powiat Strzelecki, który z dniem 1 września br. utworzył Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy na bazie istniejących budynków. Powiat tworząc nową
jednostkę nie otrzyma do końca br. subwencji oświatowej, a zapewnienie w minimalnym
stopniu funkcjonowania MOW-u kształtuje się na poziomie 750.000,00 zł. Biorąc pod uwagę
dobro zatrudnionych w SOSW mieszkańców gminy Leśnica oraz przyszłość budynków
użytkowanych przez szkołę, Radni podjęli decyzję o konieczności pomocy finansowej
Powiatowi.
W związku z powyższym na realizację zadań związanych z powstaniem MOW-u w Leśnicy
planuje się udzielić pożyczki w wysokości 375.000,00 zł. Szczegółowe warunki udzielenia
pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pożyczki długoterminowej Powiatowi Strzeleckiemu oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/179/13 w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowi Strzeleckiemu (głosowało 12 radnych).
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– zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana
o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 30 września 2013 r. Po
dokonanych zmianach:
- plan dochodów wynosi łącznie 25.038.257 zł, w tym: dochody bieżące – 21.374.209 zł,
dochody majątkowe – 3.664.048 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 29.476.272,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 21.364.871 zł,
wydatki majątkowe – 8.111.401 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 XXXVII/180/13 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 12 radnych).
– zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 1.859.231,00 zł,
b) zwiększyć rozchody budżetu gminy o kwotę 375.000,00 zł,
c) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 226.266,00 zł,
d) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 420.101,00 zł,
e) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.928.084,00 zł,
f) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 637.688,00 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Do przedłożonego projektu uchwały pytania zadali radny Pan Ryszard Froń, radny Pan
Teodor Jahn, radny Pan Piotr Garbacz oraz radny Pan Ryszard Golly.
Wyjaśnień do pytań udzielił Pan Burmistrz, Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej oraz Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy.
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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 XXXVII/181/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 12 radnych).
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz
Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 18 września 2013 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały nie wnosząc żadnych
uwag, ani zastrzeżeń do zaprezentowanego dokumentu.
Pan Burmistrz poinformował, że do tut. Urzędu w dniu 14 sierpnia br. wpłynął wniosek
Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Górze Świętej Anny, który dotyczył udzielenia
z budżetu gminy dotacji w wysokości 22.200,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane polegające na remoncie dachu i wieży na kaplicy kalwaryjskiej
„Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” z zespołu kaplic kalwaryjskich.
Wniosek jest kompletny oraz zawiera wszystkie niezbędne dokumenty.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/182/13 w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (głosowało 12 radnych).
– zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
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Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu
18 września 2013 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały nie wnosząc żadnych
uwag, ani zastrzeżeń do zaprezentowanego dokumentu.
Pan Burmistrz poinformował, że przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o zwolnienie od
podatku od nieruchomości zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania
z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzach będących załącznikami do projektu
uchwały, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31
grudnia 2013 r. Zwolnienie przysługuje na warunkach i zasadach określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na okres 2 lat budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wyniku realizacji nowej
inwestycji, a stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego przedsiębiorcy
realizującego projekt inwestycyjny. Zwolnienie dotyczy również nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oddanych w najem lub
dzierżawę, ale spełniające określone warunki.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/183/13 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
(głosowało 12 radnych).
– przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
Pan Burmistrz poinformował, że w okresie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r.
będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów
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użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uchwała
Rady o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
Plany te będą niezbędne w przyszłym okresie programowania na lata 2014-2020 jako jedne
z ważniejszych dokumentów strategicznych.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Do przedłożonego projektu uchwały pytania zadali radny Pan Ryszard Golly oraz radny Pan
Teodor Jahn.
Wyjaśnień do pytań udzielił Pan Burmistrz.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/184/13 w sprawie
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej (głosowało 12
radnych).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
30 sierpnia br. – posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej,
30 sierpnia br. – dożynki wiejskie w Kadłubcu,
1 września br. – dożynki wiejskie w Zalesiu Śląskim,
2 września br. spotkanie subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
6 września br. spotkanie z Wojewodą Opolskim w sprawie projektu kluczowego Góra
Świętej Anny,
10 września br. w Górze Świętej Anny odbyło się posiedzenie Rady Parków
Krajobrazowych,
11 września br. spotkanie ze Starostą Strzeleckim w sprawie projektu kluczowego Góra
Świętej Anny,
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13 – 15 września br. uczestniczono w przyznaniu Nagrody Europejskiej dla gminy
Altötting, gminy z którą współpracuje Gmina Leśnica,
16 września br. – sesja Rady Miejskiej,
17 września br. w Opolu odbyło się spotkanie z Prezydentem RP Panem Bronisławem
Komorowskim na temat Strefy Demograficznej,
18 września br. – wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji
Infrastruktury Społecznej,
19 września br. spotkanie z radnymi Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
projektu kluczowego Góra Świętej Anny,
21 – 22 września br. – 10-lecie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Croswitz a
Gminą Leśnica oraz Dożynki Gminne w Górze Świętej Anny,
27 września br. spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie projektu
kluczowego Góra Świętej Anny,
29 września br. – dożynki wiejskie w Lichyni,
30 września br. spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie subregionu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” –
wykonano około 85 % robót kanalizacyjnych i 50 % wodociągowych, jest ustawiona
przepompownia, trwa procedura zmiany decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich dotycząca robót odtworzeniowych w części nie objętej wykopem z powodu
bardzo złego stanu nawierzchni drogi. Prawdopodobnie będzie wiązało się to z ułożeniem
nowego chodnika. Być może zostanie wydłużony termin wykonania zadania.
wykonano dwa nowe słupy oświetleniowe na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy,
w najbliższym czasie zostaną przełożone i dołożone dwie lampy na ul. Góry Świętej Anny
w Raszowej od skrzyżowania w kierunku m. Leśnica (oprawy będą znajdować się na co
drugim słupie oświetleniowym),
zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie” – ogłoszono przetarg,
zadanie dotyczące odbudowy drogi gminnej Nad Potokiem w Leśnicy – ogłoszono
przetarg w ramach prac związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń
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noszących znamiona klęsk żywiołowych. Warunkiem rozstrzygnięcia przetargu jest
otrzymanie promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
firma Hydromont wykonała roboty gwarancyjne na ul. Góry Świętej Anny w Raszowej
polegające

na

wykonaniu

nowej

nawierzchni

bitumicznej

wokół

studzienek

kanalizacyjnych i dokonano ich regulacji,
zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim” – zostały zakończone prace instalacyjne i budowlane.
Przeprowadzono próby i rozruch instalacji. Odtworzono boisko szkolne. Obecnie
przygotowywane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o płatność, celem
uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego.
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie
trwają prace rozbiórkowe. Po dokonaniu odkrywki fundamentów okazało się, że
głębokość posadowienia fundamentów jest niewystarczająca, pod główną salą znajduje się
piwnica, która nie była naniesiona na mapach,
zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
„NATURA 2000”” – przygotowane materiały niezbędne do przeprowadzenia procedury
przetargowej zostały przesłane do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii przystąpi się do ogłoszenia przetargu.
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica –
w najbliższym czasie nastąpi wyłożenie planu do opiniowania.
Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy Urząd otrzymał informację z Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Opolu na temat brakujących ekranów w Zalesiu Śląskim przy
ul. Strzeleckiej?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w ramach przeprowadzonej inwestycji w Zalesiu Śląskim ekranów
akustycznych nie ujęto w dokumentacji projektowej, w związku z czym nie nastąpił taki
zakup. W bieżącym roku nie zostały zabezpieczone w budżecie województwa środki
finansowe na ten cel. W związku z tym zostanie wysłany wniosek Gminy Leśnica do Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zaplanowanie w
budżecie województwa środków na zakup tychże ekranów.

10

Radny Pan Piotr Garbacz poruszył następujące tematy:
- zaproponował zmienić kąt padania światła punktu świetlnego znajdującego się przy drodze
wewnętrznej pomiędzy blokami Kozielska 23 a 25 w Leśnicy,
- przekazał apel mieszkańców Osiedla Nr 2 w Leśnicy, którzy pracują w systemie
zmianowym, żeby dostawcy gazu nie używali sygnału dźwiękowego. W związku z tym
zaproponował

zamontowanie

przy

znaku

dotyczącym

strefy

zamieszkania

znaku

zakazującego używania sygnału dźwiękowego.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku punktu świetlnego najpierw zostanie sprawdzone,
czy lampa jest gminna, czy należy do wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli będzie gminna i
będzie istniała możliwość zmiany kąta padania światła to zostanie to wykonane.
Natomiast w kwestii używania sygnału dźwiękowego temat zostanie sprawdzony pod
względem zasadności.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje możliwość
zamontowania lampy na placu zabaw w Łąkach Kozielskich?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że istnieje taka możliwość.
Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się do Pani Nowak – Kierownika Gminnego Zarządu
Oświaty w Leśnicy z prośbą o przygotowanie informacji na temat kosztów odbioru odpadów
komunalnych z obiektów oświatowych.
Radny Pan Piotr Górecki zauważył, że od dłuższego czasu nie jest zaklejona wyrwa
znajdująca się na zakręcie drogi powiatowej pomiędzy Leśnicą, a Górą Świętej Anny.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich jest świadome tej
usterki i w pełni bierze za nią odpowiedzialność.
Radny Pan Wiktor Barteczko zaproponował, aby przed okresem zimowym rozwiązać
problem z zamarzaniem wody w świetlicy wiejskiej w Dolnej.
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
poinformowała, że zwrócono się do firmy instalacyjnej z Szymiszowa o zaproponowanie
skutecznego rozwiązania tego problemu.
Pan Burmistrz dodał, że jeżeli nakłady finansowe zaproponowanego rozwiązania nie będą
zbyt wysokie to zostanie to wykonane.
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Radny Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje monitoring ścieżek
rowerowych? Mieszkańcy informują o tym, że niektóre odcinki ścieżek rowerowych nie są
dostosowane do użyteczności.
Pan Burmistrz poinformował, że przez teren gminy Leśnica przebiega około 100 km ścieżek
rowerowych. Niektóre ścieżki są nieprzejezdne i na mapie znajduje się taka adnotacja np.
ścieżka Czarnocin-Poręba. W miarę możliwości zostanie przeprowadzony przegląd ścieżek,
ale należy mieć świadomość, że nie wszystkie ścieżki prowadzą przez drogi gminne. W miarę
możliwości krzewy rosnące w obrębie ścieżek zostaną przycięte. Niektóre ścieżki są Skarbu
Państwa i one najczęściej są nieprzejezdne.
Radny Pan Garbacz poruszył temat dotyczący utrzymania Kąpieliska Miejskiego w Leśnicy
m. in. jakie generuje przychody? Dodał, że wszyscy wiemy w jakim stanie technicznym jest
nasze kąpielisko. Co roku ponosi się pewne nakłady finansowe, żeby kąpielisko było
dopuszczone do użytkowania. W związku z tym, czy istniała by możliwość zwolnienia z tej
opłaty lub czy nie zastanowić się nad jego zamknięciem do roku 2016, który jest określony w
wieloletniej prognozie finansowej?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszędzie kąpieliska miejskie są deficytowe, a nie dochodowe.
Stawka za bilet wynosząca 1 zł od osoby nie ratuje budżetu LOKiR-u, ale wprowadzone są
pewnego rodzaju zasady i ta „złotówka” stanowi symbol wsparcia. Natomiast co roku są
przeprowadzane remonty bieżące wynoszące około 20.000,00 zł, żeby uzyskać aprobatę
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Dodał, że kilka lat temu rozważano możliwość kompleksowego remontu kąpieliska w
układzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pojawiły się dwie wersje finansowe za 5 i 6 mln.
zł. Ostatecznie nie doszło do realizacji projektu. Niestety na chwilę obecną naszego
samorządu gminnego nie stać na realizację takiego przedsięwzięcia.
Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
podkreśliła, że dzieci korzystające z basenu kąpią się bezpiecznie tzn. nie muszą korzystać np.
ze stawu w Raszowej. Cena za te warunki nie zostanie podniesiona. W okresie letnim
w zależności od pogody z kąpieliska korzystało dziennie około 20 – 25 dzieci.
Dodała, że koszty utrzymania basenu w Zdzieszowicach są również o wiele wyższe od
dochodu. Ich kąpielisko zostało ponadto wyposażone w urządzenia bardzo drogie
w eksploatacji, które na pewno trzeba będzie serwisować i konserwować. Koszty utrzymania
takiego obiektu są na pewno bardzo duże.
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Przewodniczący obrad stwierdził, że temat ten jest znany samorządowi gminnemu od wielu
lat. Był on także poruszany na komisjach problemowych Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz podkreślił, że na jednej sesji zostały poruszone dwa bardzo ważne tematy tzn.
kąpielisko miejskie i sala koncertowa dla Szkoły Muzycznej na kwotę około 15 mln.
Tematy te są samorządowi gminnemu doskonale znane. Jedynym problemem jest posiadanie
odpowiednich środków finansowych na ten cel.
Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął
XXXVII sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

