Protokół Nr XXXVIII/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 października 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 protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 i 30 września 2013 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok - podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
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.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 12 radnych).
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Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 16 i 30 września 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
16 i 30 września 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 podkreślił, że zmieniona forma zapisu przebiegu obrad sesji Rady
Miejskiej w Leśnicy w części dotyczącej zapytań radnych przy omawianiu projektów uchwał
sprowadza się do tego, że protokół jest niejasny. Jest to posunięcie niezrozumiałe, niedobre
i nie do przyjęcia.
Radny Pan Piotr Garbacz dopowiedział, że wynikło to z sytuacji, kiedy poprosił o
umieszczanie nagrań z sesji na stronie internetowej. Jednak to się odwróciło w drugim
kierunku, gdzie protokoły są bardziej zwięzłe. Nie ma sprecyzowanych pytań, co do danego
tematu, za parę lat nie będzie się pamiętało, jakie pytanie zostało zadane. Zaproponował, żeby
wrócić do zapisów, które kiedyś obowiązywały i tym samym poparł propozycję Pana Jahna.
Przewodniczący obrad stwierdził, że na jednej z poprzednich sesji przyjęto taką formę, którą
radni przegłosowali. Jeżeli natomiast chodzi o pytania, było to zbyt daleko idące
uproszczenie. Pytania zostaną w odpowiedni sposób zapisane wraz z odpowiedziami, ale w
wersji skrótowej. Jest to tak zwany „wypadek przy pracy”, który w przyszłości nie będzie
miał miejsca.
Radny Pan Garbacz dodał, że przy poruszeniu tematu umieszczania nagrań z sesji myślał, że
działa dla dobra gminnego. Dostęp do informacji publicznej powinien być otwarty. Protokół
z sesji jest jedynym dokumentem obrazującym przebieg sesji Rady.
Radny Pan Jahn potwierdził, że faktycznie na poprzednich sesjach było to przedstawiane, ale
nie było określone, że będzie wyglądało to w ten sposób. W protokole nie może być zapisu,
że głos zabrał radny X, Y, Z i tylko kto udzielił odpowiedzi. Ta forma jest niewłaściwa i
niedobra, dlatego zgłasza w tej sprawie swój protest.
Przewodniczący obrad jeszcze raz podkreślił, że forma skrótowego protokołu została
przegłosowana przez radnych. Protokół ma mieć formę skondensowaną, a nie ma być
stenogramem.
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Radny Pan Jahn podkreślił, że musi być uchwycona istota rzeczy.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołów z sesji z dnia 16 i 30 września 2013 r.
Rada Miejska opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionych protokołów (głosowało
12 radnych – 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”).
Ad. pkt 4
Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 7.460,00 zł, z tego:
- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na realizację -

5.000,00 zł

zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie”
-

1.000,00 zł

-

1.460,00 zł

-

825,00 zł

- konserwacja bieżąca rowów gminnych

-

5.000,00 zł

- remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie

-

5.000,00 zł

- remont przepustu w drodze wewnętrznej w miejscowości Leśnica

-

3.335,00 zł

- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na zakup
fortepianu koncertowego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Leśnicy
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy z tytułu zwrotu przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe za 2012 rok
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 825,00 zł, z tego:
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac
społecznie użytecznych
c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 298.795,00 zł, z tego:

działka nr 3296
- dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup używanego samochodu

- 50.000,00 zł

pożarniczego
- dofinansowanie zakupu fortepianu dla Szkoły Muzycznej w Leśnicy -

1.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne -

2.460,00 zł

i rentowe - wydatki na zadania własne – świadczenia na rzecz osób
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fizycznych
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu

- 10.000,00 zł

dróg gminnych
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim- 200.000,00 zł
- opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia

- 22.000,00 zł

d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 292.160,00 zł, z tego:
- budowa odwodnienia drogi gminnej 105877 O ul. Wiejska

-

2.000,00 zł

w miejscowości Czarnocin
- remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie

- 200.000,00 zł

- remont dróg wewnętrznych

-

- utrzymanie jednostek OSP

- 25.000,00 zł

- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy (środki

-

551,00 zł

- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy (refundacja -

825,00 zł

3.335,00 zł

budżetu gminy)

PUP Strzelce Opolskie)
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych (środki

-

449,00 zł

-

5.000,00 zł

budżetu gminy)
- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy
i bieżące ich utrzymanie
Ponadto proponuje się dokonać zmian w planie kosztów zakładu budżetowego tj. Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy o kwotę 61.500,00 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Następnie zwrócił się z zapytaniem o remont drogi gminnej w Czarnocinie z uwagi na
zmniejszenie środków finansowych na tym zadaniu?
Pan Burmistrz stwierdził, że zadanie będzie realizowane. Pierwotnie na tym zadaniu była
zabezpieczona kwota około 1 miliona złotych, a na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie
z tzw. „schetynówek” w kwocie około pół miliona złotych. W związku z tym można dokonać
przesunięcia środków w wysokości 200.000,00 zł na budowę kanalizacji w Zalesiu Śląskim.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski poruszył temat dotyczący dotacji dla OSP Raszowa na
zakup używanego samochodu pożarniczego, ponieważ priorytety odnośnie zakupu nowych
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samochodów, bądź dofinansowania do nich były inne. W związku z tym, czy sprawa ww.
zakupu była konsultowana z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten był konsultowany na początku bieżącego roku z
Zarządem OSP, gdy była mowa o zakupie nowego samochodu dla tej jednostki. Podczas
posiedzenia OSP Raszowa wystąpiło o opinię w kwestii potrzeby zakupu nowego samochodu
strażackiego dla tej jednostki

i zarazem o dofinansowanie

z budżetu gminy kwoty

100.000,00 zł na ten cel. W tym zakresie Zarząd Miejsko-Gminny OSP wyraził pozytywną
opinię. Jednak z budżetu gminy nie byliśmy w stanie wyasygnować takiej kwoty.
Radny Pan Mierzejewski - w związku z tym należy rozumieć, że inne jednostki OSP
zaakceptowały przesunięcie środków z różnych paragrafów w rozdziale Ochotnicze Straże
Pożarne na zakup samochodu dla OSP Raszowa.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki w wysokości 25.000,00 zł stanowią oszczędności we
wskazanym rozdziale, a wszystkie zakupy dla OSP przewidziane na ten rok zostały
zrealizowane.
Radny Pan Ryszard Golly (Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP) stwierdził, że nie jest
zaskoczony, ale wydaje mu się, że kwestia zakupu samochodu była robiona trochę za
plecami. W wyniku rozmowy druhów podczas posiedzenia Zarządu M-G OSP w temacie
zakupu samochodu padła odpowiedź, że radni oraz Burmistrz byli przeciwko zakupowi
nowego samochodu. W piśmie OSP Raszowa skierowanym do Zarządu Wojewódzkiego OSP
znajduje się zapis, że po rozmowie z Panem Burmistrzem z budżetu gminy nie zostanie
wyasygnowana kwota na nowy samochód, a zatem muszą zrezygnować z dotacji. Do końca
nie zostało to dopowiedziane. Taka informacja była przedstawiona na Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego, że OSP Raszowa musi zrezygnować z zakupu z tego powodu, że Pan
Burmistrz oraz Radni są przeciwko zakupowi tego samochodu. Nie umniejszając jednostce
OSP Raszowa, która odnosi sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym,
takie słowa nie powinny paść.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy uwzględnia się w planach budżetu gminy na 2014 roku
zwiększenie kosztów utrzymania jednostek OSP?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w związku z zakupem samochodu strażackiego zostaną
zwiększone środki w tym rozdziale.
Radny Pan Jahn stwierdził, że dziwi się tej dyskusji, ponieważ takie wątpliwości powinny być
wyjaśnione podczas posiedzenia Zarządu OSP. Z informacji, które on posiada, w momencie
czynienia starań o nowy samochód kwota 100.000,00 zł, która miała być zabezpieczona
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w budżecie gminy była częścią składową kosztu ogólnego samochodu i w między czasie
czyniono starania do Zarządu Powiatowego, Wojewódzkiego oraz sponsorów. Kiedy zapadła
decyzja o nie uzyskaniu dofinansowania z budżetu gminy na zakup nowego samochodu
jednostka OSP Raszowa czyniła starania o zakup używanego samochodu, który znaleźli
w bardzo dobrym stanie, a do jego zakupu zabrakło im kwoty 50.000,00 zł.
Radny Pan Golly podkreślił, że nie jest przeciwny temu zakupowi, ponieważ jest to bardzo
mocna jednostka. Tylko nasuwa się pytanie, że jeżeli zostanie udzielone dofinansowanie, to
czy inne jednostki OSP będą mogły wnioskować, oprócz środków zewnętrznych, o środki
z budżetu gminy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli będą takie możliwości finansowe gminy to zostanie
udzielone wsparcie finansowe.
Radny Pan Golly stwierdził, że kiedyś wnioskował, aby sprawy strażackie były poruszana
podczas obrad sesji, a nie tylko podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej.
Jednak do tej pory tej tematyki nie było.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że taka informacja po raz pierwszy do niego dociera.
Pan Mierzejewski stwierdził, że nie pamięta, aby podczas posiedzeń komisji Infrastruktury
Społecznej lub sesji był poruszany temat zakupu nowego samochodu strażackiego. Druhowie
w oficjalnym przekazie nie powinni podawać takiej informacji, że radni się sprzeciwili
zakupowi i zatem stawiać ich w niewłaściwy sposób.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że jest zaskoczony tym, ponieważ priorytetem dla OSP
Raszowa bardziej była infrastruktura lokalowa.
Radna Pani Maria Reinert wyjaśniła, że postanowiono o zakupie samochodu strażackiego ze
względu na to, że jednostka OSP Raszowa bierze udział w konkursach na różnych szczeblach.
Nagrodą za udział w tychże konkursach są środki finansowe, które konkretnie należy
przeznaczyć na sprzęt. Potrzebny sprzęt do ratownictwa znajduje się już w jednostce, a ze
względu na małą remizę nie ma gdzie składować nowego. W związku z tym postanowiono
oszczędzać i te środki przeznaczyć na zakup nowego lub używanego samochodu
strażackiego. Około ¾ kwoty na zakup samochodu stanowią środki wypracowane przez
strażaków. Jednakże, żeby dokonać zakupu jednostka zwróciła się do Urzędu Miejskiego o
udzielenie dofinansowania brakującej kwoty w wysokości 50.000,00 zł. Samochód jest z
zagranicy w bardzo dobrym stanie technicznym.
Pan Burmistrz dodał, że temat rozbudowy bazy lokalowej OSP Raszowa nie jest tematem
zapomnianym. W projekcie budżetu gminy na rok przyszły zostanie zabezpieczona kwota na
sporządzenie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Raszowej.
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Radny Pan Garbacz zaznaczył, że Radna Pani Reinert wytłumaczyła ten temat i zakup jest
zasadny.
Radny Pan Mierzejewski z uwagi na nieobecność na ostatnich sesjach, zwrócił się
z zapytaniem, czy wyjazd jednostki OSP Raszowa na Olimpiadę Sportowo-Pożarniczą do
Francji został dofinansowany ze środków budżetu gminy, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazany wyjazd był dofinansowany z budżetu gminy w
wysokości około 10.000,00 zł.
Przewodniczący obrad odniósł się do propozycji ujęcia tematyki straży pożarnych,
a mianowicie, aby taki punkt znalazł swoje odzwierciedlenie nie koniecznie na sesji Rady
Miejskiej, ale na posiedzeniach Komisji Infrastruktury Społecznej.
Radny Pan Mierzejewski zaznaczył, że w 2012 roku jedno z posiedzeń Komisji Infrastruktury
Społecznej było poświęcone takowej tematyce.
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 XXXVIII/185/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 5
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, iż Burmistrz Leśnicy zarządzeniem Nr 0050.280.2013
z dnia 26 sierpnia 2013 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Leśnicy informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.
Powyższa informacja została przedłożona Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu
28 sierpnia 2013 roku. Informację przekazano również wszystkim radnym Rady Miejskiej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 357/2013 z dnia 24 września 2013 r.
wydała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2013 r.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2013 r. (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31
października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w
tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Szczegółowe informacje zostały przekazane
radnym wraz z materiałami na sesję Rady Miejskiej.
Informację oświatową za rok szkolny 2012/2013 sporządzono w oparciu o następujące
zagadnienia:
- wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego,
- ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu ponad gminnym,
- dane demograficzne na najbliższe lata,
- informację o pozyskiwanych środkach poza budżetowych,
- informację o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w danej placówce.
Prezentacje zostaną przedstawione w formie skrótowej i będą stanowiły przypomnienie
informacji szczegółowych przedłożonych radnym.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do dyrektorów placówek oświatowych z terenu
gminy Leśnica o przedstawienie prezentacji multimedialnej o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2012/2013 tj.:
1) Pana Krystiana Gajdy – dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy,
2) Pani Moniki Kłosek – dyrektora Publicznego Gimnazjum w Leśnicy,
3) Pani Iwony Pawlus – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej,
4) Pani Ewy Spinda – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim,
5) Pani Barbary Górnej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnicy,
6) Pani Gabriela Tiszbierek – dyrektora Publicznego Przedszkola w Leśnicy.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 oraz
sprawozdania z działalności placówek oświatowych gminy Leśnica stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
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Bezpośrednio po prezentacji Pana Gajdy głos zabrał Radny Pan Mierzejewski, który
nadmienił, że uczestniczył w wyjeździe do gminy Hirschaid na uroczystość podpisania układu
partnerskiego pomiędzy gminami. W tym wydarzeniu, oprócz delegacji samorządowej, brała
również udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, która wywołała niesamowite wrażenie
wśród uczestników uroczystości (wyjątkowy warsztat muzyczny, wielka spontaniczność).
W związku z tym skierował słowa uznania dla wszystkich pedagogów Szkoły Muzycznej.
Pan Burmistrz podkreślił, że Pan Krystian Gajda Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
w Leśnicy w 2013 roku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę
Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz został laureatem nagrody Marszałka
Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury w roku 2013.
Pan Gajda złożył podziękowania, niemniej jednak stwierdził, że jest to także zasługa całej
społeczności szkolnej oraz osób i instytucji współpracujących ze szkołą. Największym
sukcesem jest to, że wokół siebie udało mu się zgromadzić nauczycieli, którzy traktują
nauczanie, podobnie jak on, jako pasję.
Przewodniczący obrad podziękował dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy
Leśnica za przedstawione prezentacje, za osiągnięte wyniki oraz życzył dalszej dobrej
współpracy i wielu sukcesów.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
5 – 6 października br. – 20-lecie Szkoły Muzycznej w Leśnicy,
7 października br. – Rada Programowa Krainy Świętej Anny,
11 – 13 października br. – wyjazd do Gminy Hirschaid,
14 października br. – Dzień Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Leśnicy,
15 października br. – Dzień Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych Gminy
Leśnica, w ramach uroczystości wręczono nagrody najlepszym nauczycielom placówek
oświatowych prowadzonych przez gminę Leśnica, których praca zasługuje na
wyróżnienie,
21 października br. – posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej,
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22 października br. odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Patołą – Prezesem Spółki
PKS Strzelce Opolskie w sprawie współpracy gminy z PKS-em,
23 października br. – w Mosznej odbyło się wręczenie statuetek. Laureatem nagrody
Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury w roku 2013
został Pan Krystian Gajda – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy,
24 – 25 października br. – uczestnictwo wspólnie z Zastępcą Burmistrza w Targach Geo
Expo Tour w Kielcach,
28 października br. odbyło się spotkanie z Starostą Strzeleckim, Prezesem Spółki PKS
oraz Starostą Kluczborskim, który przedstawił współpracę pomiędzy samorządem a jego
powiatem,
28 października br. posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej,
dworzec PKP w Zalesiu Śląskim i Leśnicy mają nowych właścicieli,
zmarł Tadeusz Mazowiecki były premier Polski,
ze stanowiska Marszałka Województwa Opolskiego zrezygnował Pan Józef Sebesta.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim” – zakończono realizację zadania. Zwrócono się do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z
wnioskiem o wypłacenie dotacji w kwocie 100 tys. zł.
zadanie dotyczące remontu dachu budynku w Szkole Podstawowej w Leśnicy – w
związku z zaciekami jakie pojawiły się na części administracyjno-kuchennej szkoły
wykonano wymianę obróbek blacharskich na murkach ogniowych okalających
południowe skrzydło szkoły. Koszt wykonanych prac wyniósł około 10 tys. zł.
zadanie dotyczące zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni – została zakończona
realizacja zadania dotyczącego przeniesienia kapliczki wraz z krzyżem. Zagospodarowano
teren sąsiedni nowej lokalizacji kapliczki i krzyża oraz uporządkowano teren po starej
lokalizacji.
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie
trwają roboty budowlane. Na dzień 10 października br. zostały wykonane prace na
wartość około 100 tys. zł.
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zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” –
zakończono budowę sieci kanalizacyjnej, obecnie trwają ostatnie prace przy przyłączach
i przy sieci wodociągowej. Podpisano aneks z wykonawcą zadania i w związku z tym
wysłano pismo z prośbą o aneksy do PROW-u i WFOŚiGW.
zadanie

pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie” podpisano umowę

z wykonawcą zadania, któremu został już przekazany plac budowy. Termin zakończenia
zadania to 30 listopada 2013 r. Kwota po przetargu wynosi około 1.042 tys. zł,
zadanie dotyczące odbudowy drogi gminnej Nad Potokiem - podpisano umowę
z wykonawcą zadania, któremu został już przekazany plac budowy. Termin zakończenia
zadania to 30 listopada 2013 r. Kwota po przetargu wynosi około 178 tys. zł, natomiast
kwota planowanej dotacji po przetargu to około 142 tys. zł.
Ponadto nadmienił, że przedszkola gminne realizują podstawę programową wychowania
przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach której w każdym oddziale
prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego w wymiarze 4 godzin
tygodniowo. Od 1 września br. 1 godzina zajęć poza podstawę programową w przedszkolach
gminy Leśnicy wynosi 1 zł (wcześniej 1 godz./1,60 zł). Rekompensatą za utracone dochody
będzie dotacja otrzymana z budżetu państwa. W związku z tym, że kwota dotacji będzie
wyższa niż utracone dochody oraz w oparciu o nowe przepisy prawne w każdym przedszkolu
będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych tj. we wszystkich placówkach
odbywać się będzie nauka języka angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz
możliwość wyboru 1 godziny tygodniowo zajęć: plastycznych, teatralnych, tanecznych,
sportowych lub rytmicznych w zależności od oferty danej placówki biorąc pod uwagę
zainteresowania

wychowanków

i

predyspozycje

nauczycieli.

Koszty

związane

z

zatrudnieniem nauczyciela realizującego nauczanie w ramach dodatkowych zajęć pokrywa
Gmina Leśnica. Rodzic będzie ponosił tylko opłatę w wysokości 1 zł za każdą dodatkową
godzinę wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Dodatkowe zajęcia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica będą realizowane
od listopada 2013 r.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy projekt wykonywany na kanalizację
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sanitarną w Zalesiu Śląskim był wykonany zgodnie ze sztuką projektowania? Jeżeli został
wykonany prawidłowo i uwzględniono w nim wszystkie aspekty, to nie powinna zdarzyć się
sytuacja dotycząca zwiększenia środków finansowych na tym zadaniu (w momencie
składania wniosku o środki zewnętrzne może udało by się uzyskać większą kwotę
dofinansowania, a nie wydatkować środki z budżetu gminy).
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że roboty dodatkowe będą odbywały się w pasie
nawierzchni drogi, gdzie jest ułożona kanalizacja. W związku z tym będziemy wnioskować
o zwiększenie puli środków zewnętrznych, ponieważ są to roboty kwalifikowane niezbędne
do odtworzenia jezdni po wykopie. Projekt zadania został wykonany właściwie, a robót
dodatkowych nie można było przewidzieć wcześniej. Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia
zasypki i nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości przekopu
nie spełniają wymogów specyfikacji wykonania i odbioru robót. Przyczyną problemu jest
wysoki poziom wód gruntowych.
Radny Pan Mierzejewski podkreślił, że zakończono zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c.
w. u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim”, w wyniku, którego
odtworzono boisko szkolne. Jednak jest ono nierówne i w późniejszym terminie trzeba będzie
sprawdzić, jak wygląda w wyniku użytkowania.
Pan Burmistrz stwierdził, że boisko nie powinno być użytkowane do końca roku szkolnego
2013/2014 i przez ten okres odpowiednio pielęgnowane, walcowane.
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
dodała, że po okresie zimowym zostanie dokonany przegląd boiska i na bieżąco uzupełnione
nierówności.
Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy istniała by w chwili obecnej
możliwość przesunięcia kapliczki w sołectwie Czarnocin z uwagi na zbliżający się sezon
odbioru buraków cukrowych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zmiana lokalizacji kapliczki nie jest związana z realizacją zadania
w sołectwie Czarnocin. Kapliczka nie zostanie przesunięta w całości, ponieważ nie ma
walorów zabytkowych tzn. będzie wybudowana z nowych materiałów. Zostanie sprawdzone,
czy wykonawca zadania mógł by w pierwszej kolejności dokonać jej przesunięcia.
Ponadto Radny Pan Barteczko zaznaczył, że został wysypany tłuczeń na drodze gminnej
w Dolnej, który po zawałowaniu i ostatnich opadach deszczu wykazuje nierówności.
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W związku z tym zaproponował wysypanie dodatkowo drobnego tłucznia na tym odcinku
drogi.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy coś już wiadomo w sprawie używania
sygnałów dźwiękowych na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy oraz dostosowania oświetlenia przy
ul. Kozielskiej w Leśnicy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wyeliminowanie sygnałów dźwiękowych w ciągu dnia jest
niezasadne, ponieważ na pozostałych ulicach i w innych miejscowości taki sygnał także jest
używany.
Natomiast w kwestii lampy należy wymienić całą oprawę. W przypadku wydatkowania nawet
niewielkiej kwoty, podatnik może zarzucić, że jest to niezasadne. W wyniku wizji w terenie
stwierdzono, że jest niezaprzeczalne, że strumień światła pada częściowo na łąkę, ale oświetla
także drogę.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy nie można by zrealizować tego zadania
w ramach funduszu sołeckiego? Środki te są wydatkowane tylko na turystykę.
Pan Burmistrz stwierdził, że należy w tej kwestii porozmawiać z Przewodniczącym Zarządu
Osiedla Nr 2 w Leśnicy.
Pan Zastępca Burmistrza dodał, że fundusz sołecki Osiedla Nr 2 w Leśnicy na 2014 r. nie
obejmuje realizacji tego zadania.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że jego pytania lub prośby spotykają się „z murem ze strony
władz rządzących” w sprawach małych, przyziemnych, lokalnych. Na oświetlenie placu
zabaw na Osiedlu czekano dwa lata. Po złożonej interpelacji zaraz pojawiło się nowe zadanie
w budżecie gminy.
Kolejna sprawa, którą poruszył dotyczyła prośby o uczestniczenie w posiedzeniach
pozostałych komisji problemowych Rady. Dodał, że będąc dzisiaj wcześniej w Urzędzie
przypadkowo natknął się na posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Zrezygnował
więc z załatwienia swojej sprawy i wziął udział w tym posiedzeniu. Pół roku temu wyraził
taką wolę i liczył, że przewodniczący komisji będą go informować o terminach posiedzeń,
podobnie jak Pana Jahna, ale nadal nie wie kiedy one się odbywają. Wyraził wolę, aby
komórka organizacyjna wysyłała maila z zaproszeniem na komisje. Nadal chce uczestniczyć
w posiedzeniach komisji, a jest mu to utrudniane, gdziekolwiek pójdzie stwarza mu się mur.
Czuje się sam, bo może komuś jest niewygodny, działa w pojedynkę i z żadnej strony nie
spotyka się z aprobatą.
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Przewodniczący obrad podkreślił, że kwestia uczestniczenia w posiedzeniach komisji jest
sprawą otwartą. Jeżeli radny jest zainteresowany komisją to należy się kontaktować
z przewodniczącymi poszczególnych komisji. Temat ten już był dyskutowany i znowu po raz
kolejny wraca. Sprawa została już załatwiona.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, kto udzieli informacji o posiedzeniu komisji?
Przewodniczący

obrad

wyjaśnił,

że

takowej

informacji

udzielą

przewodniczący

poszczególnych komisji. Pan radny musi sam się tym zainteresować i wykonać telefon do
przewodniczących komisji z zapytaniem, kiedy odbywają się spotkania.
Radny Pan Jahn potwierdził, że także nadal jest zainteresowany uczestniczeniem
w posiedzeniach komisji, gdyby posiadał informację w tym zakresie to także uczestniczyłby
w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Dobrze byłoby, żeby informacja o terminach posiedzeń
komisji oraz ich tematyce była umieszczana na stronie internetowej. Wtedy osoby
zainteresowane mogłyby w nich uczestniczyć. Jeżeli jednak tak nie jest, to zaproponował,
żeby przewodniczący komisji na sesji informowali, że w następnym miesiącu są zaplanowane
następujące posiedzenia komisji.
Przewodniczący obrad zaproponował, żeby wypowiedzieli się w tym temacie także pozostali
radni.
Radny Pan Mincer podkreślił, że nie pierwszy raz jest poruszany ten temat. Obaj Panowie
radni biorą udział w sesji gdzie jest przedstawiany plan pracy komisji na przyszły rok. Więc
jest wiadomo, jaka tematyka będzie poruszana w danym miesiącu. Można tylko skserować te
dokumenty.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że takowe kserokopie dokumentów posiada.
Radny Pan Mincer – w związku z tym nie ma problemu, żeby osoba zainteresowana zwróciła
się do przewodniczącego komisji o podanie dokładnej daty posiedzenia i wówczas temat
zostanie rozwiązany.
Radny Pan Golly zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi przegląd oświetlenia ulicznego,
ponieważ niektóre lampy nie świecą lub migają?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli radny widzi lub wie o jakichkolwiek usterkach, awariach
może zgłosić taką sytuację w Urzędzie Miejskim w Referacie Infrastruktury Komunalnej.
Najlepiej podać numer słupa lub numer posesji przy której występuje usterka.
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Radna Pani Maria Reinert stwierdziła, że w ramach gwarancji na zadaniu dotyczącym
budowy kanalizacyjnej sanitarnej w Raszowej dokonano usunięcia niektórych usterek.
Niemniej jednak pozostało jeszcze parę usterek, które należałoby usunąć m. in. obluzowana
pokrywa kanalizacyjna przy posesji nr 108.
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że usterka zostanie zgłoszona jeszcze w ramach gwarancji.
Radny Pan Barteczko podkreślił, że służby autostradowe ustawiają płotki na polach, a jest
możliwość ich ustawienia w pasie autostradowym. Czy Urząd ma jakiś wpływ na tą sytuację?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że rolnicy będący właścicielami gruntów rolnych, na których zostały
ustawione płotki związane z akcją zima muszą wyrazić na to zgodę. Powinni sami
interweniować w Dyrekcji Autostrady w Opolu.
Pani Brygida Kopa dodała, że przedstawiciele Dyrekcji w ogóle nie pytają właściciela działki
o zgodę na wejście na grunty rolne.
Radny Pan Garbacz zaznaczył, że jest na etapie tworzenia własnej strony internetowej. Jako
samorządowiec chce działać dla dobra gminy, więc wszystkie materiały zamierza udostępnić
do wiadomości publicznej, żeby każdy wyborca, osoba mieszkająca w gminie Leśnica była
świadoma tego co się dzieje na naszym terenie.
Przewodniczący obrad nadmienił, że Pan Garbacz mógł chociaż poinformować radnych, że
wszystko nagrywa.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że na kwietniowej sesji poinformował, że wszystkie sesje są
przez niego nagrywane. Więc wszystko o czym tutaj się rozmawia jest nagrane i nikt niczego
się nie wyprze. Dla porównania będzie zamieszczone nagranie dźwiękowe oraz pisemne
protokoły, które ukazują się na stronie BIP Leśnicy.
Pan Burmistrz stwierdził, że ma Pan do tego prawo.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że swoją strategię, którą obrał wobec tej gminy będzie
realizował.
Pan Zbigniew Romik – Lider Odnowy Wsi Zalesie Śląskie – jego zdaniem umieszczanie na
stronie internetowej Urzędu informacji o terminach i tematyce posiedzeń nie byłoby zbytnim
nadużyciem, a pozwoliłoby mieszkańcom gminy na dokonanie wyboru co do ewentualnego
uczestnictwa w posiedzeniach, na których omawiane będą

interesujące ich tematy.

Stwierdził, że bardzo się cieszy, że na stronie internetowej gminy umieszczane są przeróżne
informacje dotyczące ważnych spraw gminnych, np. w dniu jutrzejszym odbędzie się
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spotkanie dotyczące subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Dzięki tej informacji będzie
mógł, jeżeli czas mu na to pozwoli uczestniczyć w tym spotkaniu.
Dodał, że zamieszczanie tych informacji mogło by nas zbliżyć chociaż odrobinę w kierunku
czystości i przejrzystości, a warto wykonać ten krok.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk stwierdził, że słowa wypowiedziane przez Pana Romika
zabrzmiały dwuznacznie. Czy pojawiło się gdzieś takie stwierdzenie, że radni mają brudne
ręce?
Pan Romik przeprosił, jeżeli kogoś uraził, ale brak takich informacji może spowodować, że
radni mają coś do ukrycia.
Dodał, że Urząd Miejski w Leśnicy jest na 5 +, czyli najwyższe standardy, wysokie
kwalifikacje, wysoka jakość obsługi. Wśród tego wszystkiego winna znaleźć się także
przejrzystość i otwartość, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że coś jest nie tak. Stwierdził, że nie
miał zamiaru nikogo obrazić, bo przychodzi na sesje, aby posłuchać, współpracować i znaleźć
coś dobrego dla swojej miejscowości.
Pani Bożena Mróz – sołtys wsi Zalesie Śląskie – stwierdziła, że jej zdaniem nagrywanie sesji
i umieszczanie jej w internecie nie jest zbyt dobrym pomysłem. Podczas posiedzeń padają
różne spostrzeżenia i czy nie wywoła się w ten sposób dwuznaczności oraz czy nie będzie to
odebrane w takiej formie, że zawsze będzie się szukało jakiś podtekstów. Wypowiedzi mogą
być różnie zinterpretowane przez odbiorców. Każdy kto jest zainteresowany uczestnictwem w
sesji, bierze w niej udział. Poddała pod wątpliwość, czy puszczanie w obieg nagrań jest
zasadne i dobre oraz czy wywoła to dobrą reakcję?
Radny Pan Garbacz stwierdził, że tą kwestię będą osądzać ludzie.
Pani Mróz pokreśliła, że taka sytuacja doprowadzi do tego, że będzie „strach” zabrać głos
podczas sesji.
Radny Pan Garbacz odpowiedział, że zawsze odmienność zdania powoduje podjęcie
konstruktywnej decyzji. Wyraził swoją dezaprobatę co do formy protokołu z ostatniej sesji.
Stwierdził, że nie widzi problemu, żeby ktoś kto ma prawo do uczestniczenia w sesji
odsłuchiwał ją z internetu.
Przewodniczący obrad podkreślił, że temat protokołu był już dzisiaj dyskutowany oraz został
przegłosowany.
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Radny Pan Jahn nadmienił, że wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Leśnicy w sprawie protokołu, w którym przedstawił pewne argumenty i oczekuje na
odpowiedź.

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

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

