Protokół Nr XL/13
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 grudnia 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 25 listopada 2013 r.
4. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej - podjęcie uchwały.
5. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
- w sprawie przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi
w Województwie Opolskim,
- w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Leśnica na rok 2014.
7. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2014.
8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
10. 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 25 listopada 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
25 listopada 2013 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. Przed
przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni chcą
zabrać głos w tym temacie?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej została
zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku bieżącego roku do dnia 30
grudnia 2013 r.
Plan dochodów związanych z dofinansowaniem projektów zmniejszono o kwotę 66.989,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 36.652,00 zł (zadanie pn. „Zagospodarowanie
placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Świętej Anny” – 6.173,00 zł, „Utworzenie
punktu widokowego w Górze Świętej Anny” – 3.915,00 zł oraz „Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – 26.564,00 zł) i zadań bieżących o kwotę
30.337,00 zł (zadanie pn. „Poznaj Geopark krajowy Góra Świętej Anny” – 559,00 zł,
„Polsko-czeski zjazd na nartach” – 27.746,00 zł i „Remont oraz zakup wyposażenia do sali
spotkań mieszkańców przy ul. Strażackiej” – 2.032,00 zł).
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W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć zwiększono plan wydatków majątkowych
na 2013 rok o kwotę 173.436,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Zalesiu Śląskim” oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę
5.000,00 zł na realizacji zadania „Polsko-czeskie muzykowanie”.
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 XL/195/13 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
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 4.018,00 zł, z tego:
- darowizna otrzymana od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego - 1.000,00 zł
Piotra i Pawła w Dolnej z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie”
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne -

770,00 zł

i rentowe – odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy
umieszczonych w domu pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - 2.172,00 zł
i rentowe – wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za
pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne -

76,00 zł

i rentowe – rozliczenia z lat ubiegłych – opłaty rodziny za pobyt
mieszkańca w domu pomocy społecznej
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 73.604,00 zł, z tego:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawa własności

- 5.000,00 zł
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- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

- 27.746,00 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. „Polsko-czeski
zjazd na nartach”
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz -

45,00 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację - 1.570,00 zł
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót publicznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

-

559,00 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. „Poznaj
Geopark krajowy Góra Św. Anny”
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem

- 10.088,00 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. „Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra Św. Anny”
i dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie punktu widokowego
w Górze Św. Anny”
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

- 26.564,00 zł

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja
Starostwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 2.032,00 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. „Remont oraz
zakup wyposażenia do sali spotkań mieszkańców przy ul. Strażackiej”
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c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 4.056,00 zł, z tego:
- remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie

- 1.000,00 zł

- wydatki na zadania własne – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.056,00 zł
d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 73.642,00 zł, z tego:
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

- 5.000,00 zł

- realizacja projektu pn. „Polsko-czeskie muzykowanie”

- 5.000,00 zł

- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli

- 2.600,00 zł

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregio- -

697,00 zł

nu Pradziad
- ubezpieczenie mienia gminy

- 4.796,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz -

45,00 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – wydatki na zadania własne
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – refun- - 1.570,00 zł
dacja PUP Strzelce Op.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

-

38,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.

- 26.564,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy

- 12.679,00 zł

i bieżące ich utrzymanie
- ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk

- 14.653,00 zł

roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góry Św. Anny
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 108.700,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
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 XL/196/13 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący obrad poinformował, że radni otrzymali wcześniej projekt wieloletniej
prognozy finansowej oraz projekt budżetu gminy na 2014 rok.
Komisje problemowe Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r.
przeprowadziły analizę projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu
gminy na 2014 rok.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu gminy zostały
pozytywnie zaopiniowane przez radnych.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Następnie odczytał Uchwałę Nr 537/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Burmistrz poinformował, że w wykazie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2014-2017 dodano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Zalesiu Śląskim”. Zadanie zostało zakończone w 2013 r., ale w protokole
odbioru końcowego znajdują się usterki do zadania.
Pierwotnie zadanie to było planowane jako zadanie jednoroczne tzn. do zrealizowania w roku
2013, dlatego nie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 roku. Jeżeli
natomiast nie odbiera się części zadania to musi ono być zaplanowane jako zadanie dwuletnie
(realizacja w roku 2013 i 2014).
W związku z powyższym do przedłożonego radnym projektu uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej w załączniku nr 2 proponuje się wprowadzić zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” w wysokości
90.000,00 zł. Wskazana kwota zostanie zabrana z zadania dotyczącego budowy sieci
wodociągowej w Dolnej. Natomiast niewykorzystane w tym roku środki budżetowe z zadania
w Zalesiu Śląskim przejdą do nadwyżki budżetowej, a w 2014 roku zostaną przesunięte
z nadwyżki budżetowej na zadanie realizowane w sołectwie Dolna.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił jeszcze raz projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględniający proponowane zmiany oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/197/13 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu porządek
sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji,
5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Następnie przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z § 3 ust. 7 Uchwały Nr L/296/10
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
budżetu Burmistrz na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu
budżetu gminy.
W związku z powyższym oddał głos Panu Burmistrzowi, który przedstawił projekt
autopoprawki do projektu budżetu gminy.
Pan Burmistrz poinformował, że w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie
uchwały budżetowej gminy na 2014 rok w załączniku nr 2 proponuje się wprowadzić
następujące zmiany:
a) zmniejszenie środków:
- Dział 400 Rozdział 40095 zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej

90.000,00 zł

rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467
b) zwiększenie środków:
- Dział 900 Rozdział 90001 zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim

90.000,00 zł
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Powyższa zmiana była szczegółowo omówiona w punkcie dotyczącym uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są ewentualne pytania w tym temacie?
W wyniku braku pytań przewodniczący obrad poinformował, że głosowanie nad projektem
autopoprawki odbędzie się w punkcie 5 procedury uchwalenia budżetu pn. „Dyskusja
i głosowanie poprawek do projektu budżetu”.
Następnie przewodniczący obrad stwierdził, że przystępuje się do realizacji porządku obrad
zgodnie z wymogami ujętymi w procedurze uchwalania budżetu.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na
2014 rok.
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 473/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok oraz uchwałę Nr 474/2013 z dnia 6 grudnia
2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji
Komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie
sformułowały żadnych wniosków.
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji
W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zachodziła potrzeba zajmowania
stanowiska w tym zakresie.
5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu autopoprawki
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Burmistrza do projektu budżetu gminy przedstawionego przed przystąpieniem do realizacji
kolejnych punktów przewidzianych w procedurze uchwalania budżetu gminy.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem proponowanej zmiany w projekcie
budżetu gminy na 2014 rok.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2014 rok przedstawiony został w pkt 1 i w związku z tym zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/198/13 w sprawie uchwały budżetowej
gminy na 2014 rok (głosowało 14 radnych – 14 głosów za).
- w sprawie przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi
w Województwie Opolskim
Pan Burmistrz poinformował, że z inicjatywy radnego Pana Krzysztofa Pospieschczyka w
dniu 18 listopada br. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Kadłubca podczas, którego
przedstawiony został pomysł przystąpienia do Programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim. Mieszkańcy sołectwa wyrazili swoją wolę uczestniczenia w Programie w Uchwale
Zebrania Wiejskiego. Program ten ma pomagać w funkcjonowaniu wsi oraz aktywizować
mieszkańców i inicjować ich do działania. W ramach tegoż programu istnieje również
możliwość pozyskania środków zewnętrznych na zadania, które znajdują się w Programie
Odnowy. Jest to także możliwość promowania wsi na terenie województwa.
Na Lidera Programu Odnowy Wsi wybrano w Panią Gizelę Myczewską.
W związku powyższym na dzisiejszej sesji przedkłada się projekt uchwały w sprawie
przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w
sprawie przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/199/13 w sprawie
przystąpienia sołectwa Kadłubiec do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
(głosowało 14 radnych).
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- upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej
Pan Burmistrz poinformował, że Rada Miejska na poprzedniej sesji Uchwałą Nr
XXXIX/193/13 upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Jednakże w treści § 3
cytowanej uchwały wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. W związku z
powyższym Wojewoda Opolski wszczął postępowanie nadzorcze, albowiem uznał, iż tego
rodzaju uchwała jako akt prawa miejscowego winna wejść w życie w okresie co najmniej 14
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
W związku z powyższym proponuje się uchylić kwestionowaną przez Wojewodę poprzednią
uchwałę i przedkłada się nowy projekt uchwały uwzględniający zapis dotyczący publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w
sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/200/13 w sprawie
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
(głosowało 14 radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania
zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej sołtysi oraz przewodniczący zarządów
osiedli otrzymują miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 100,00 zł. Należy zaznaczyć,
że są oni reprezentantami mieszkańców sołectw i osiedli. Mają oni ogrom pracy zarówno
organizacyjnej, administracyjnej i gospodarczej. Jest to niska rekompensata za poświęcony
czas, która jest nie adekwatna do tego co sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli robią dla
swojej miejscowości. W związku z powyższym zaproponował, aby podwyższyć dietę do
kwoty 150,00 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Radny Pan Piotr Górecki nadmienił, że kiedyś sołtys nie otrzymywał żadnej diety za pracę na
rzecz sołectwa. W pewnym stopniu jest to docenienie ich pracy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XL/201/13 zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia

zasad

przyznawania

zryczałtowanych

diet

przewodniczącym

organów

wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica (głosowało 14 radnych – 12 głosów
„za”, 2 głosy wstrzymujące).
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Leśnica na rok 2014
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2014 rok został omówiony na
posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Mierzejewski przedstawił stanowisko komisji,
a mianowicie członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone programy pod
względem merytorycznym i rzeczowym. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania
narkomanii nie dotyczą tylko samej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale
przy rozwiązywaniu tych spraw biorą udział niemalże wszystkie instytucje działające na
terenie naszej gminy, które współdziałają i pomagają.
Przewodniczący obrad dodał, że pojawiły się pewne propozycje zmiany jednego punktu w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostaną jeszcze
przeanalizowane, omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej i
Komisji Finansowo-Gospodarczej w miesiącu styczniu 2014 r.
Radny Pan Mierzejewski uzupełniając wypowiedź dodał, że zmiany te nie dotyczą
przygotowanego programu tylko wysokości stawek diet, które otrzymują członkowie Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na
2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jego podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/202/13 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2014
(głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 7
Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady
na rok 2014
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica komisje
stałe działają w oparciu o roczne plany pracy, przedkładane wcześniej radzie. Następnie
kolejno zwracał się z prośbą do przewodniczących komisji o przedstawienie swoich planów
pracy na 2014 rok, a mianowicie:
- Pana Radnego Rudolfa Gajda – przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
- Pana Radnego Kazimierza Mierzejewskiego – przewodniczącego Komisji Infrastruktury
Społecznej,
- Panią Radną Marię Reinert – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad przedstawił plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej, której jest
przewodniczącym.
Plany pracy komisji na przyszły rok w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
27 listopada br. odbyło się spotkanie w Zdzieszowicach z przedstawicielem Urzędu
Marszałkowskiego w zakresie spełnienia wymogów przez oczyszczalnię ścieków
zakładową i komunalną w Zdzieszowicach.
2 grudnia br. na Górze Świętej Anny odbyły się Mosty Dialogu 2013 poświęcone
współpracy polsko-niemieckiej,
3 grudnia br. w Opolu odbyła się Rada Ochrony Przyrody,
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9 grudnia br. - spotkanie członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z
Marszałkiem Województwa Opolskiego,
9 grudnia br. - wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej poświęcone
projektowi budżetu gminy na 2014 rok,
11 grudnia br. - spotkanie z Wicemarszałkiem Kolkiem, biskupem Czają w sprawie
współpracy samorządu z Caritasem,
11 grudnia br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego podczas, którego został przedstawiony projekt Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zachowanie projektu
kluczowego Góra Świętej Anny),
13 grudnia br. - posiedzenie Rady Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie ustalenia
kalendarium uroczystości na rok 2014,
14 grudnia br. - spotkanie opłatkowe wśród szachistów,
14 grudnia br. - spotkanie opłatkowe w DFK Kadłubiec,
15 grudnia br. - spotkanie opłatkowe w DFK Dolna,
16 grudnia br. - walne zebranie członków Kraina Świętej Anny,
16 grudnia br. - wigilia samorządowa w Górze Świętej Anny,
17 grudnia br. - spotkanie opłatkowe w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy,
18 grudnia br. odbyło się podpisanie trzech aneksów na dofinansowanie zadań
realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
20 grudnia br. - spotkanie opłatkowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Leśnicy,
23 grudnia br. - posiedzenie członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu,
Podczas tego posiedzenia ostatecznie przedyskutowano i omówiono pewne zmiany dotyczące
odbioru śmieci. Zmiany te są przyjęte na szczeblu Związku, ale żeby zaczęły funkcjonować
muszą zostać uchwalone i zaakceptowane przez rady gmin. Następnie pokrótce omówił te
zmiany.
23 grudnia br. odbyła się wigilia dla seniorów i osób samotnych,
28 grudnia br. - spotkanie świąteczne w DFK Zalesie Śląskie,
28 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP,
29 grudnia br. odbył się koncert kolęd w Stodole w Leśnicy,
30 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej.
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W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie
trwają roboty dekarskie. Na obiekcie zostały wykonane prace na wartość około 340 tys.
zł.
zadanie pn. Remont Klubu Wiejskiego w Porębie – na dzień 27 grudnia wykonano roboty
rozbiórkowe, instalację elektryczną i roboty wykończeniowe (tj. gładzie, wylewki,
wymiana okien). Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z kafelkowaniem ścian
i posadzek,
zadanie pn. Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie
Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Świętej Anny –
zadanie

dofinansowane

w

ramach

Programu

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich.

Dokumentacja dotycząca realizacji zadania na bieżąco jest kontrolowana przez Urząd
Marszałkowski.
zadanie pn. Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zalesiu Śląskim – zakończono rzeczową i finansową realizację zadania,
zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim –
dokonano odbioru zadania, podczas którego stwierdzono usterkę dotyczącą warstwy
ścieralnej nawierzchni,
zadanie pn. Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie zakończono realizację
zadania. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej ul.
Wiejskiej, ułożono nowy chodnik, zmieniono lokalizację kapliczki i wykonano
odwodnienie drogi,
zadanie dotyczące odbudowy drogi gminnej Nad Potokiem w Leśnicy – zakończono
prace. Uszkodzenia drogi nastąpiły w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w tym roku.
Na to zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach wsparcia na
realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej.

Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił radnym planowany terminarz sesji Rady Miejskiej
w Leśnicy na 2014 rok. Plan ten przewiduje sesje Rady tak, jak dotychczas w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca o godz. 1530, wykluczając miesiąc lipiec z uwagi na przerwę
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wakacyjną. Ponadto w miesiącu listopadzie i grudniu przewidziano po dwie sesje Rady
z uwagi na zakończenie i rozpoczęcie kadencji Rady (każdy radny otrzymał terminarz sesji).
Przewodniczący obrad przedstawił treść pisma Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 listopada
2013 roku znak: KR.0002.11.2013.KK dotyczące podjętej uchwały w sprawie wyrażenia
poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic, który podjął
działania propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej Śląska”. Pismo stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że zostały przedstawione plany pracy stałych komisji na
następny rok. Na komisjach będzie poruszanych wiele ciekawych tematów, w związku z tym
jest zainteresowany uczestnictwem w niektórych posiedzeniach. Dobrze byłoby, gdyby
informacje na temat terminów planowanych posiedzeń na następny miesiąc były
przekazywane przez przewodniczących komisji na sesjach.
Przewodniczący obrad stwierdził, że niektóre tematy posiedzeń komisji się powtarzają
i zasadne będzie spotkanie wszystkich przewodniczących komisji problemowych rady
w miesiącu styczniu 2014 r., podczas którego ustali się wspólne posiedzenia, które następnie
zostaną podane do wiadomości wszystkich radnych.
Radna Pani Maria Reinert podkreśliła, że wspólnie z Panią Bożeną Mróz rozdawały ulotki
dotyczące harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i stwierdziły, że bardzo źle są
oznakowane domostwa na terenie naszej gminy.
Pan Burmistrz stwierdził, że zostanie rozeznany ten temat i w najbliższym wydaniu gazetki
Wiadomości Leśnickie zostanie zamieszona informacja w tym zakresie.
Radny Pan Wiktor Barteczko podziękował Panu Burmistrzowi oraz wszystkim osobom, które
były zaangażowane przy realizacji zadania dotyczącego remontu drogi gminnej ul. Wiejska
w Czarnocinie.
Pan Burmistrz zwrócił się do przewodniczącego rady, radnych, szanownych gości z
życzeniami na przyszły 2014 rok. Życzył wszystkim spokoju, roztropności, pełnych rąk
pracy, trochę problemów, ale tylko takich, które wspólnie będziemy mogli rozwiązać, dużo sił
i zdrowia.
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W wyniku przyjętego budżetu ustalono pewne ramy finansowe oraz zakres działań, który jest
szeroki i ważne, i aby udało się wspólnie wszystko zrealizować.
Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za współpracę oraz za efekty pracy osiągnięte
w ciągu mienionego roku. Przede wszystkim podziękował Panu Burmistrzowi, pracownikom
urzędu, w tym szczególnie pracownikom realizującym zadania w zakresie obsługi rady,
sołtysom,

przewodniczącym

Zarządów

Osiedli,

kierownikom

gminnych

jednostek

organizacyjnych za ciężką i owocną współpracę. Jednocześnie życzył wszystkim dużo
zdrowia i wytrwałości oraz dalszej dobrej współpracy w 2014 roku.
Ad. pkt 10
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XL
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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