Protokół Nr XXXIX/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 25 listopada 2013 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 14 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2013 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok - podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów,
- obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
na rok 2014,
- określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
- przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
- upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej,
- przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą
na lata 2017-2020 dla Gminy Leśnica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Aktualizacji Programu”.
6. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r.
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.
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad 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 14 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 października 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
28 października 2013 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. Przed
przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni chcą
zabrać głos w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy którykolwiek z radnych wniósł
poprawki do protokołu?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że poprawki formalne do projektu protokołu radni mogą zgłaszać
w chwili obecnej.
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 28 października 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 14 radnych).
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 168.988,00 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 46.500,00 zł
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinanso-
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wanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5,
619/5, 621/3, 623/5, 624/5,675/2”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

- 1.361,00 zł

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

- 52.898,00 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich – dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór
leśnickich gimnazjalistów”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

- 68.229,00 zł

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej – dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna
i przyjazna szkoła” (środki Ministerstwa Edukacji Narodowej)
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 69.561,00 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

- 68.229,00 zł

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej – dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna
i przyjazna szkoła” (środki Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

-

56,00 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane od
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na
dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum
w Leśnicy do Niemiec
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych - 1.276,00 zł
zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 238.533,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa
działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5,675/2

- 46.500,00 zł
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- utrzymanie administracji

- 1.361,00 zł

- utrzymanie jednostek OSP

-

- odsetki od pożyczek i kredytów

- 5.200,00 zł

- utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy

- 2.200,00 zł

- realizacja projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”

- 52.898,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół

- 50.700,00 zł

- realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- 73.597,00 zł

700,00 zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- - 5.377,00 zł
społecznej, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli
d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 139.106,00 zł, z tego:
- rezerwa ogólna

- 5.200,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum

-

56,00 zł

w Leśnicy do Niemiec
- realizacja projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”

- 52.900,00 zł

- realizacja projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- 73.597,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 1.276,00 zł

- utrzymanie zieleni

-

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy

- 2.380,00 zł

357,00 zł

i bieżące ich utrzymanie, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli
840,00 zł

- remont kapliczek

-

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościo-

- 2.500,00 zł

wych
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku 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 XXXIX/186/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych
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Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał były tematem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 listopada 2013 r. oraz
wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej
i Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2013 roku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że stawki podatku od nieruchomości corocznie podlegają
podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
Przygotowując propozycję stawek na rok przyszły starano się wyważyć pomiędzy
zamierzeniami, które planuje się zrealizować oraz możliwościami finansowymi mieszkańców.
Stawki podatku od nieruchomości podwyższono w taki sposób, aby być konkurencyjnym
wśród gmin ościennych.
Natomiast w przypadku stawek podatku od środków transportowych zastosowano podwyżkę
dla każdej pozycji wynoszącą 1 % w stosunku do stawki podatku obowiązującej w 2013 roku.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i projekt uchwały w sprawie określenia podatku od
środków transportowych oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXXIX/187/13 w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości (głosowało 14 radnych – 13 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący)
i uchwałę Nr XXXIX/188/13 w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych (głosowało 14 radnych – 14 głosów „za”).
- określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 listopada 2013 r. oraz
wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej
i Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2013 roku.
Następnie przedstawił stanowisko komisji problemowych Rady Miejskiej w kwestii wyżej
wymienionej uchwały:
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Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 15 listopada
2013 roku pozytywnie zaopiniowali przedstawione stawki opłaty od posiadania psów nie
wnosząc żadnych uwag.
Głosowanie: 4 głosy „za”
Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 18
listopada 2013 roku podjęli decyzję, aby zrezygnować z naliczania stawki opłaty od
posiadania psów.
Głosowanie: 9 głosów „za”
1 głos „przeciw”
Ustalono, że na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały uchylający uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalenia i poboru
oraz terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od
posiadania psów.
W związku z powyższym przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym
temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylający uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru
oraz terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od
posiadania psów i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXXIX/189/13 uchylającą uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz
terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania
psów (głosowało 14 radnych – 13 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący).
- obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
na rok 2014
Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat został omówiony na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 listopada 2013 r. Komisja
postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2014, a tym samym przedłożyć Radzie Miejskiej stosowny projekt
uchwały.
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Pan Rudolf Gajda – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podkreślił, że
członkowie komisji opowiedzieli się za obniżeniem średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w
stosunku do ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Obniżenie kwoty podatku dla 1 ha wynosiłoby 3,20 zł, czyli dochody budżetu gminy
obniżyłyby się o kwotę 15.600,00 zł, gdzie wpływy z podatku rolnego w 2014 rok wyniosą
1 144 562,00 zł. Komisja kierowała się również tym, że żadna stawka podatku przyjętego w
naszej gminie nie jest stawką maksymalną.
W związku z powyższym Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponowała
przedłożyć pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXXIX/190/13 w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 (głosowało 14 radnych –
13 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący).
- określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 listopada 2013 r. oraz
wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej
oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2013 roku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz dodał, że proponuje się ustalić nowe wzory deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych
jeden wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru
informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/191/13 w sprawie
określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
(głosowało 14 radnych).
- przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej
oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2013 roku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały nie wnosząc żadnych
uwag, ani zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi określa
ustawa o działalności i pożytku publicznym i o wolontariacie, która nakłada na gminy m. in.
obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podjęcie przedmiotowej uchwały musi być również poprzedzone konsultacjami projektu
programu z organizacjami pozarządowymi, które zostały przeprowadzone w dniach 28
października br. – 7 listopada br. Żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag do
projektu programu.
Głównymi celami programu są zasady współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi, forma współpracy oraz priorytety w realizacji zadań publicznych tzn.:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- pomoc społeczna,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych
i przedsięwzięć kulturalnych,
- organizowanie różnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród
dzieci i młodzieży,
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- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- promocja i ochrona zdrowia,
- wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych,
- umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych,
- aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo.
W projekcie budżetu gminy na 2014 zaplanowano środki finansowe na realizację programu
poprzez otwarte konkursy ofert.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/192/13 w sprawie
przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (głosowało 14
radnych).
- upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji
publicznej
Pan Burmistrz poinformował, że zmiana ustawy Prawo energetyczne nałożyła na gminę nowy
obowiązek związany z wypłatą dodatku energetycznego dla osób potrzebujących. Dodatek
energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie jego
wypłat. Jest to dodatkowy dodatek socjalny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy wypłaca
dodatki socjalne, dlatego zasadne i racjonalne wydaje się, aby do przyznawania i wypłaty tych
dodatków upoważnić Kierownika OPS.
Dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia
1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/193/13 w sprawie
upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
(głosowało 14 radnych).
- przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy Leśnica wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu”
Przewodniczący obrad zwrócił się do Pana Pawła Synowca przedstawiciela firmy ALBECO
z Opola o przedstawienie prezentacji dotyczącej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
sporządzonej dla Gminy Leśnica.
Pan Synowiec poinformował, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata
2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 został opracowany zgodnie z ustawą Prawo
ochrony środowiska i oparty na celach perspektywicznych nawiązujących do Polityki
Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu
Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego.
W programie uwzględniono:
- krótką charakterystykę geograficzno-fizyczną Gminy oraz uwarunkowania demograficzne
i gospodarcze,
- wszystkie komponenty środowiska,
- analizę stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie poszczególnych komponentów,
- cele i zadania,
- wskaźniki monitorowania.
Priorytety według obecnej polityki ekologicznej państwa dzielą się na:
- działania systemowe,
- ochronę zasobów naturalnych,
- poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica zawiera również harmonogram
przedsięwzięć, w którym ujęte są zadania służące do realizacji celów priorytetowych oraz
nakłady inwestycyjne i pozainwestycyjne. Z Programem Ochrony Środowiska wystąpiono
o opinię do Zarządu Powiatu Strzeleckiego, natomiast z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko wystąpiono o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 20172020 dla Gminy Leśnica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/194/13 w sprawie
przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017-2020 dla Gminy Leśnica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Aktualizacji Programu” (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 6
Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oświadczenie majątkowe
wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy,
2) wójt (burmistrz), przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
3) zastępca wójta (burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi
(burmistrzowi).
Osoby, które otrzymują oświadczenia majątkowe zobowiązane są do przekazania jednego
egzemplarza urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie (w naszym przypadku urzędami, do których kieruje się
oświadczenia majątkowe są urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich,
Kędzierzynie-Koźlu i Krapkowicach). Wszystkie podmioty, które otrzymały oświadczenia
majątkowe dokonują ich analizy i przedstawiają radzie gminy informację w tym zakresie.
W związku z powyższym do tut. rady wpłynęły następujące analizy oświadczeń
majątkowych:
1) analiza z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dotycząca złożenia oświadczeń
majątkowych przez przewodniczącego rady, burmistrza, radnych, zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza
wydają decyzje administracyjne.
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Z analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez urząd skarbowy wynika, że wszystkie
osoby o których wcześniej wspomniano, złożyły swoje oświadczenia majątkowe w terminie
określonym ustawą tj. do dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz w innych terminach w związku
z zaistnieniem okoliczności zobowiązujących do złożenia oświadczeń o swoim stanie
majątkowym. Okolicznościami tymi były zmiany organizacyjne w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Leśnicy (powołanie Kierownika Ośrodka w związku z przejściem na emeryturę
poprzedniej Pani Kierownik).
Złożone oświadczenia majątkowe w większości zostały wypełnione w sposób prawidłowy.
W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, najczęściej o charakterze formalnym.
W niektórych rubrykach nie zamieszczono wpisu „nie dotyczy”, lecz je wykreślono. Kwoty
stanowiące dochód nie przedstawiono według źródeł, a podano łącznie lub nie określono w
związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązanie pieniężne.
2. analiza z Urzędu Skarbowego w Krapkowicach dotycząca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. Z analizy oświadczenia majątkowego wynika, że Kierownik złożył oświadczenie
majątkowe w ustawowym terminie, które nie zawierało nieprawidłowości.
3. analiza z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca kierowników jednostek
organizacyjnych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek
organizacyjnych Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu stwierdził, iż wszystkie osoby
złożyły swoje oświadczenia w terminie oraz dopatrzył się kilku drobnych nieprawidłowości
formalnych np. podano niezmienioną wartość pożyczki w stosunku do poprzedniego
oświadczenia lub wykazano przychód zamiast dochodu.
4. analiza Wojewody Opolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych Burmistrza Leśnicy
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, w której Wojewoda stwierdził, iż oświadczenia te
zostały złożone w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw
do wszczęcia postępowań w sprawie.
5. analiza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy dotycząca oświadczeń
majątkowych radnych złożonych za rok 2012 z której wynika, że oświadczenia majątkowe
zostały złożone w terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz w komplecie.
W paru przypadkach stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym.
6. analiza Burmistrza Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza
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wydają decyzje administracyjne. Burmistrz Leśnicy stwierdził, iż wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych wywiązały się z tego obowiązku.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, co potwierdzono
datownikiem na dokumentach. W kilku oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości
o charakterze formalnym.
Z powyższych analiz wynika, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń
majątkowych zarówno wojewodzie, przewodniczącemu rady, jak i burmistrzowi złożyły swoje
oświadczenia w terminie i w komplecie.
Ponadto analizy merytoryczne tych oświadczeń nie wykazały naruszeń przepisów prawa.
Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
29 października br. – spotkanie wszystkich członków projektu kluczowego Góra Świętej
Anny,
29 października br. – w restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy odbyło się spotkanie z parami
małżeńskimi obchodzącymi w 2013 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,
29 października br. – spotkanie przedstawicieli subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z firmą, która przedstawiła analizę granic tego subregionu,
30 października br. odbyła się sesja Rady Powiatu Strzeleckiego podczas, której w sposób
oficjalny Pan Starosta podziękował Gminie Leśnica za wsparcie przy tworzeniu
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy oraz za szeroko rozumianą
współpracę gminy z powiatem.
W tym miejscu Przewodniczący obrad odczytał otrzymane z Rady i Zarządu Powiatu
Strzeleckiego podziękowania za udzielenie pożyczki na finansowanie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy oraz za dotychczasowy wkład finansowy przy
wspólnych inwestycjach drogowych, które niewątpliwie przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Strzeleckim.
31 października br. odbyło się nagranie do programu TVP Opole w temacie projektów
realizowanych na terenie Gminy Leśnica, a finansowanych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
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4 listopada br. nastąpiło otwarcie Leśnickiego Centrum Medycznego w Leśnicy,
6 listopada br. odbyło się posiedzenie członków Krainy Świętej Anny,
8 listopada br. odbyło się posiedzenie wszystkich członków Związku Międzygminnego
„Czysty Region”,
13 – 14 listopada br. wspólnie z Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
uczestniczono w konferencji zorganizowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki i Urząd
Marszałkowski w Opolu w sprawie opolskiej strefy demograficznej,
15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
18 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w temacie podatków i opłat
lokalnych,
18 listopada br. odbyło się spotkanie wiejskie w sołectwie Kadłubiec z inicjatywy radnego
Pana Krzysztofa Pospieschczyka dotyczące przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy
Wsi w Województwie Opolskim,
21 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistycznej w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśnica,
24 listopada br. w Górze Świętej Anny odbył się Gminny Przegląd Twórczości.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – po
opadach deszczu wykonano badania zagęszczenia i udało się uzyskać właściwe
zagęszczenie. Tym samym zrezygnowano z robót dodatkowych przy stabilizacji
nawierzchni i środki finansowe zabezpieczone na ostatniej sesji pozostały w budżecie
gminy. Trwa procedura przeglądania nagrań sieci i przyłączy oraz uruchomienia
przepompowni. W dniu 22 listopada br. nastąpił odbiór chodnika. Od dnia dzisiejszego
trwają roboty asfaltowe po wykonanej kanalizacji sanitarnej.
zadanie

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

z wykonawcą zadania. Trwają prace na budowie, ułożono chodniki, wykonano
odwodnienie, sfrezowano nawierzchnię drogi, zdemontowano kapliczkę. W tym tygodniu
będą wykonywane roboty asfaltowe.
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zadanie dotyczące odbudowy drogi gminnej Nad Potokiem w Leśnicy - podpisano umowę
z wykonawcą zadania. Wykonano nowy mostek z prefabrykatów, trwają prace związane
z korytowaniem.
przygotowuje się dokumentację do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla
obiektów gminnych i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,
zadanie pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim” – złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o wypłacenie dotacji. Wystosowano
również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu o płatność w ramach umowy o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
zadanie dotyczące zmiany lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni – kilkanaście dni temu
odbyło się poświęcenie nowej kapliczki i krzyża,
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie
trwają roboty budowlane. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane prace na wartość około
160 tys. zł.
zadanie dotyczące remontu Klubu Wiejskiego w Porębie – trwają prace na obiekcie klubu.
Ponadto Pan Burmistrz przedstawił prezentację w zakresie funkcjonowania Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy inwestycja dotycząca remontu
drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie jest wykonana zgodnie projektem, czy
wprowadzono jakiekolwiek zmiany?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zadanie jest realizowane zgodnie z projektem, do którego nie
wprowadzono żadnych zmian. Jedynie na prośbę radnego w pierwszej kolejności została
wykonana zmiana lokalizacji kapliczki przydrożnej.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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