Protokół Nr XLI/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 15 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica,
- w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania
ścieków,
- w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,
- zmieniającej uchwałę Nr XL/202/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia
2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Leśnica na rok 2014,
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej
na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8. Zamknięcie sesji.
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Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 15 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
30 grudnia 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 30 grudnia 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 15 radnych).
Ad. pkt 4
Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 51.745,00 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
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

- 26.745,00 zł
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środków europejskich – dofinansowanie projektu pn. „Orienteering
w Gminie Leśnica” - PROW
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 25.000,00 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. „Utworzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie
przy boisku sportowym” - PROW
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 83.045,00 zł, z tego:
- realizacja projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą

- 1.500,00 zł

Rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego
- realizacja projektu pn. „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”

- 35.000,00 zł

- finansowanie gazetki lokalnej, w tym: wsparcie sołectw i osiedli

- 1.000,00 zł

- Sołectwo Zalesie Śląskie
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - 24.000,00 zł
i rentowe – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- utrzymanie zieleni – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Czarnocin -

300,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżą - 1.000,00 zł
ce ich utrzymanie – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Czarnocin
- monitoring wizyjny zrekultywowanego składowiska odpadów

- 15.245,00 zł

komunalnych w miejscowości Krasowa
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko programu

- 4.000,00 zł

usuwania wyrobów azbestowych
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- - 1.000,00 zł
społecznej – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Raszowa
c) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 31.300,00 zł, z tego:
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie

- 24.000,00 zł

dożywiania”
- utrzymanie zieleni – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Raszowa - 1.000,00 zł
- przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych
i zdewastowanych na terenie gminy

- 4.000,00 zł
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- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- - 1.300,00 zł
społecznej – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Czarnocin
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- - 1.000,00 zł
społecznej – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo Zalesie Śląskie
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 6.000,00 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 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/203/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 15 radnych).
Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Leśnica
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 16 stycznia 2014 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że obecny Regulamin utrzymania czystości i porządku będzie
obowiązywał do końca pierwszego półrocza br. i do tego terminu będzie obowiązywał przetarg
realizowany dla Gminy Leśnica przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. Jednakże w wyniku przeanalizowania obecnie funkcjonującego systemu zbiórki
odpadów komunalnych postanowiono zmodyfikować dotychczasowy regulamin.
Główna zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku dotyczy prowadzenia selektywnej
zbiórki popiołu, który bezpośrednio trafiałby na wysypisko odpadów bez potrzeby jego
sortowania. W okresie jesienno-wiosennym popiół byłby gromadzony w brązowym pojemniku
z uwagi na małą ilość odpadów zielonych. Okazuje się, że odpady bio produkowane „w domu”
stanowią około 10 % wszystkich odpadów zielonych. W związku z tym, żeby nie komplikować
systemu to bioodpady powstające „w domu” przez cały rok byłyby wrzucane do pojemnika na
odpady zmieszane (nie ma obaw, że nie osiągniemy limitów odzysku, czyli biomasy, która ma
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być odsortowana). Natomiast w okresie wiosenno-jesiennym brązowy pojemnik byłby
wykorzystany do zbierania wyłącznie odpadów zielonych.
Szczegółowo została określona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zabudowie wielorodzinnej i nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Wprowadzono również możliwość zbierania selektywnego odpadów zielonych w zabudowie
wielorodzinnej. W przedłożonym projekcie uchwały uwzględniono zapis, że te odpady będą
odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. Jednakże Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydając swoją pozytywną opinię w sprawie
projektu uchwały wskazał, aby wywóz tych odpadów ustalić nie rzadziej niż raz na tydzień.
Podczas posiedzenia komisji pojawiła się także pewna sugestia radnych o rozważeniu
wprowadzenia do regulaminu możliwości spalania liści w okresie jesienno-zimowym.
Jednakże zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli w gminie jest prowadzona selektywna
zbiórka odpadów zielonych taka możliwość nie istnieje. Wszystkie liście i odpady zielone
powinny trafić do odpowiednich pojemników.
Reasumując, przygotowany regulamin nakreśla wytyczne do stosowania w systemie
gospodarki odpadami, które będą pomocne przy przygotowywaniu się do procedury
przetargowej organizowanej przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w KędzierzynieKoźlu.
Przewodniczący obrad podkreślił, że w przedłożonym projekcie uchwały zostanie zmieniony
zapis § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt d, który otrzyma brzmienie: „odpady zielone – w okresie od 1 maja
do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień”.
W związku z tym zaproponował przegłosowanie wprowadzenia wyżej wymienionej poprawki
do projektu uchwały.
Radni jednomyślnie zaaprobowali wprowadzenie zmiany zapisu § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt d
projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Leśnica wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy w wyniku nowo zawieranej umowy na
świadczenie usług komunalnych będzie tańszy odbiór odpadów komunalnych oraz czy jest
możliwa optymalizacja odbioru?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy wpływy od mieszkańców nieruchomości do
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu się bilansują. Niektóre
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gminy mają niedobory wpływów np. Gmina Leśnica, które są uzupełniane przez gminy mające
nadwyżkę. Dopiero po nowo przeprowadzonych przetargach będzie można zobaczyć bilans
wpływów i wydatków oraz określić ceny. Jednak cena nie powinna się zmienić i wynieść tak
jak do tej pory 12,50 zł od 1 mieszkańca.
Natomiast w kwestii optymalizacji odbioru odpadów komunalnych to Związek nie ustala jakimi
trasami ma jechać samochód firmy, która wygrała przetarg.
Radny Pan Piotr Garbacz stwierdził, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały znajduje się
tabela określająca rodzaj nieruchomości z której odbiera się odpady komunalne np. w wykazie
jest wyszczególnione kino lub hotele. W związku z tym czy jest to jakieś zabezpieczenie na
przyszłość, bo na naszym terenie takie obiekty nie występują?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że tabela określająca rodzaje nieruchomości dotyczy całego obszaru
Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/204/14 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica (głosowało 15 radnych).
- w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług
odprowadzania ścieków
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy temat był omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16
stycznia 2014 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały stanowi kontynuację systemu
dopłat do ścieków, która funkcjonowała już w ubiegłym roku. W podjętej uchwale budżetowej
na 2014 r. radni zaakceptowali przeznaczenie środków finansowych na dopłaty do taryfowych
grup odbiorców usług odprowadzania ścieków. Jednak, żeby przekazać środki do Zakładu
Gospodarki Komunalnej należy podjąć uchwałę, która szczegółowo określi sposób przekazania
dopłaty.
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Projekt uchwały przewiduje ustalenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dopłatę
do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 0,80 zł
netto do 1 m3 odebranych ścieków.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że problemy, które wystąpiły w 2010 roku i spowodowały
konieczność wprowadzenia dopłaty do odebranych ścieków do nadal. W związku z tym,
zwrócił się z zapytaniem, jakie Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy podjął działania
naprawcze w celu ograniczenia niepożądanych i niekontrolowanych ścieków (w 2013 r.
ścieków tych było 110.000 m3)?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy stwierdziła, że
Zakład Gospodarki Komunalnej od kilku lat prowadzi działania ukierunkowane na
ograniczenie nielegalnych ścieków z przyłączy kanalizacyjnych. Jak wiadomo do starej sieci
kanalizacyjnej są dopływy innych wód, niż ścieki sanitarne. Środki finansowe Zakładu są zbyt
skromne, żeby z tym problemem sobie poradzić w przeciągu kilku lat.
Dodała, że od trzech lat prowadzone są działania w kierunku monitorowania przyłączy
kanalizacyjnych i w paru przypadkach udało się ograniczyć nielegalne dopływy. Monitoring
sieci będzie prowadzony na bieżąco.
Pan Burmistrz stwierdził, że Zakład wykonuje na bieżąco działania nie generujące zbyt dużych
nakładów finansowych np. zadymianie i kontrole. Więcej zadań nie są w stanie wykonać,
ponieważ nie dysponują tak dużymi środkami. Gmina musi podjąć decyzję, czy przekaże
dopłatę do 1 m3 odebranych ścieków w wysokości około 100 tys. zł, czy przeprowadzi
gruntowne remonty kanalizacji kosztujące parę milionów złotych.
Pani Ciecior dodała, że w ramach środków przekazanych przez gminę został przewidziany
remont niektórych studni kanalizacyjnych.
Ponadto w 2014 roku Zakład jest zmuszony do przeprowadzenia naprawy całego ciągu
kanalizacyjnego w Krasowej, ponieważ po ubiegłorocznej zimie powstały rozległe nierówności
na całej długości trasy kanalizacyjnej.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że radni podczas posiedzeń komisji problemowych rady
zajmowali się tą tematyką kanalizacyjną. Mają wiedzę w tym zakresie, zapoznawali się
z materiałami i mają pogląd na ten temat. Tylko należy liczyć się z tym, że istnieje potrzeba
wydatkowania sporych środków finansowych. Rok 2012 był tym punktem odniesienia, gdzie
gwałtowne opady deszczu spowodowały duże rozbieżności pomiędzy ściekami dostarczonymi
do oczyszczalni, a wyprodukowanymi przez mieszkańców. Temat ten jest sprawą otwartą,
a w chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje tylko niezbędne minimum.
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Radny Pan Piotr Garbacz odniósł się do spotkania poświęconego monitoringowi infrastruktury
wodno-ściekowej tzn. w ilu procentach był on wykonany i gdzie najwięcej należałoby
przeznaczyć środków?
Pani Ciecior wyjaśniła, że były monitorowane najstarsze odcinki sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Leśnica.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt monitoringu?
Pani Ciecior wyjaśniła, że w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak
należy wziąść pod uwagę, że na ten koszt nie składa się tylko monitoring sieci, ale także jej
czyszczenie przed kamerowaniem.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że jeżeli nakłady finansowe na monitorowanie sieci nie byłyby
zbyt duże to skłaniałby się ku temu, aby monitorować całą starą infrastrukturę kanalizacyjną,
w tym również w ramach profilaktyki niedawno oddaną do użytku. Monitorowanie niedawno
oddanej sieci kanalizacyjnej pozwoli zaobserwować, w jakim jest stanie.
Radny Pan Jahn dodał, że z jednej strony dopłata do odbieranych ścieków jest wskazana,
ponieważ powoduje zmniejszenie wydatków dla części mieszkańców korzystających z kanaliizacji, a z punktu widzenia zakładu dopłata poprawia tylko wynik finansowy.
Pan Burmistrz stwierdził, że kanalizację sanitarną buduje gmina, a następnie przekazuje ją
w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Gmina ustala także stawki za ścieki i wodę
i wszystkim zależy na tym, aby nie były zbyt wysokie. Zakład Gospodarki Komunalnej
przeprowadza wszelkie działania w ramach swoich możliwości finansowych. Rozwiązanie tego
problemu należy do gminy i radnych, bo albo można udzielić dopłaty do taryfowych grup
odbiorców usług odprowadzania ścieków, albo należy wygospodarować spore środki
finansowe na przeprowadzenie remontów. Natomiast w przypadku monitoringu, to nowe sieci
kanalizacyjne pod względem szczelności generują najmniej strat.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że temat ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniu
Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Finansowo-Gospodarczej, które to komisje
wypracowały takie stanowisko.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/205/14 w sprawie uchwalenia
dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków (głosowało 15 radnych).
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- w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
Pan Burmistrz poinformował, że w 2013 roku został uchwalony wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica, z którego wynika, że około 90 %
budynków komunalnych stanowią budynki przedwojenne o złym stanie technicznym. Budynki
te wymagają przeprowadzenia remontów, a niektóre z nich dodatkowo podlegają nadzorowi
Konserwatora Zabytków. W zasobie gminy znajdują się lokale komunalne i socjalne. Potrzeba
poniesienia znacznych nakładów finansowych na remonty budynków sprawiła, że w budżecie
gminy na 2014 rok pojawiły się dwa zadania dotyczące remontu budynku komunalnego przy
ul. Zdzieszowickiej 5 w Leśnicy i przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy (NZOZ „Medica”).
Ponadto proponuje się udzielić dotacji przedmiotowej, przeznaczonej na cele remontowe, do
1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Leśnica
w wysokości 1,35 zł/m2 w stosunku miesięcznym.
Środki te zostaną przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów, ponieważ jest to już najwyższy czas
„ratowania” wskazanego zasobu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/206/14 w sprawie uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy (głosowało 15 radnych).
- zmieniającej uchwałę Nr XL/202/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2014
Przewodniczący obrad poinformował, że temat ten został szczegółowo przeanalizowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Finansowo-Gospodarczej
w dniu 16 stycznia 2014 roku.
W wyniku analizy tematu Komisje postanowiły zmienić zasady wynagradzania dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wysokość miesięcznego
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wynagrodzenia będzie zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w komisji i obliczana
w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej.
Powyższe zmiany weszłyby w życie od dnia 1 lutego 2014 roku.
Ponadto dodał, że przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej na
poprzedniej sesji tj. w dniu 30 grudnia 2013r., gdzie postanowiono, że jeden z punktów uchwały
zostanie przeanalizowany przez Komisję Infrastruktury Społecznej i Komisję FinansowoGospodarczą na styczniowym posiedzeniu.
Następnie zwrócił się do radnych – czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XL/202/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2014 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XLI/207/14 zmieniającą uchwałę Nr XL/202/13
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2014 (głosowało 15 radnych – 14
głosów „za”, 1 głos wstrzymujący).
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
w formie pieniężnej
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
w formie rzeczowej
Pan Burmistrz poinformował, że do końca 2013 roku Gmina Leśnica wraz z innymi gminami
realizowały zadania zlecone w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania dla osób
najbardziej potrzebujących. Do tego czasu funkcjonowały dwa kryteria dochodowe. Jedno
z nich dotyczyło osoby samotnie gospodarującej i wynosiło 542 zł, a drugie kryterium
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dotyczyło rodzin i wynosiło 456 zł. Jeszcze w 2013 roku była możliwość udzielenia wsparcia
dla takich rodzin, których dochód wynosił 150 % kryterium dochodowego w formie
świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego.
W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów uchwaliła wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020. Uchwała przewiduje zmniejszenie kryterium dochodowego do 100 %.
Uzyskać dotację w zakresie wsparcia dla tych osób (takich rodzin w naszej gminie jest
kilkanaście), które nie przekraczają 150 % kryterium dochodowego niezbędne jest podjęcie
uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na
zakup posiłków lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych oraz uchwał w sprawie podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w sposób rzeczowy i finansowy.
Podkreślił, że ze strony gminy byłby to ogromny ukłon w kierunku kilkunastu rodzin o których
nie powinno się zapominać w związku z pojawieniem się nowego programu wspierania
finansowego.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, że jest to właściwy krok w kwestii utrzymania
stabilności i podstawowych warunków życia dla tych rodzin. Przyznanie pomocy przyczyni się
do polepszenia warunków socjalno-bytowych tych rodzin.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił następujące
projekty uchwał:
1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej,
3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
1) Nr XLI/208/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
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w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020,
2) Nr XLI/209/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej,
3) Nr XLI/210/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
(głosowało 15 radnych).

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
 31 grudnia br. odbył się I bieg sylwestrowy na Górze Świętej Anny połączony z pieszą
pielgrzymką biegaczy,
 3 stycznia br. odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej Łąki Kozielskie,
 5 stycznia br. – spotkanie Bożonarodzeniowe w DFK w Lichyni,
 8 stycznia br. odbyło się spotkanie członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
 8 stycznia br. obchodzono Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole Podstawowej w Zalesiu
Śląskim,
 9 stycznia br. – spotkanie z firmą produkującą sztuczne murawy w celu przygotowania się
do tematu dotyczącego budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leśnicy,
 10 stycznia br. – spotkanie gmin z terenu powiatu strzeleckiego, które należą do Subregionu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
 10 stycznia br. odbył się Zarząd Gminny OSP,
 13 stycznia br. – spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Bułą
w sprawie projektu kluczowego Góra Świętej Anny,
 14 stycznia br. – zebranie mieszkańców sołectwa Dolna,
 15 stycznia br. odbyło się spotkanie samorządowców z Biskupem Andrzejem Czają,
 15 stycznia br. – zebranie mieszkańców sołectwa Czarnocin,
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 16 stycznia br. – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie odpadów
komunalnych,
 16 stycznia br. – spotkanie z Powiatowym Komendantem Policji w Strzelcach Opolskich
Panem Sebastianem Maj w sprawie funkcjonowania Gminy Leśnica i Gminy Ujazd
z Posterunkiem Policji w Leśnicy,
 16 stycznia br. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 17 stycznia br. – zebranie mieszkańców sołectwa Góra Świętej Anny,
 22 stycznia br. – zebranie mieszkańców sołectwa Krasowa,
 24 stycznia br. odbyło się posiedzenie członków Kraina Świętej Anny,
 24 stycznia br. – zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Leśnicy.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
 zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim –
złożono wniosek o trzecią transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, do wypłacenia pozostało około 50 tys. zł.
Kanalizacja została zgłoszona do pozwolenia na użytkowanie. Odbywa się kontrola straży
pożarnej oraz nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich. W najbliższym czasie
instalacja otrzyma zgodę na użytkowanie i wtedy mieszkańcy będą mogli się podłączyć do
sieci.
 zadanie dotyczące remontu drogi gminnej w Porębie, ul. Wiejska VII – została przygotowana dokumentacja. Droga została zniszczona przez nawalne deszcze mające miejsce w 2013
roku. Najpilniejsze zadania popowodziowe zostały zrealizowane w 2013, a kolejne w 2014
roku. Cały czas trwają uzgodnienia pomiędzy Gminą Leśnicą, Opolem, a Warszawą na
temat zakresu remontu, długości odcinka drogi i budowy odwodnienia.
 dokonano zgłoszeń w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich na budowę placu zabaw w Zalesiu Śląskim (klub i boisko), Wysokiej i Raszowej.
Przygotowuje się dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej.
 zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – zakończono
roboty dekarskie na obiekcie. Stan zaawansowania robót – stan surowy otwarty. Dokonano
zamówienia stolarki okiennej. Wykonawca zabezpieczył obiekt przed mrozami.
Przystępuje się do wykonania robót instalacyjnych.
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 zadanie pn. Remont Klubu Wiejskiego w Porębie – obecnie wykonuje się kafelkowanie
ścian i posadzek,
 zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – trwa kompletowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
przeprowadzenia przetargu publicznego.

Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 38/2014 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Leśnica oraz Uchwałę Nr 39/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Leśnica w 2014 r. Uchwały
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Zbigniew Romik odniósł się do dyskusji na temat śmieci, a mianowicie poruszył temat
wzrostu opłat za śmieci. Stwierdził, że opłaty te wzrosły dwukrotnie, ponieważ śmieciarki
jeżdżą dwa razy w ciągu miesiąca, gdzie przedtem odbiór odpadów następował raz w miesiącu.
On sam, jak i inni mieszkańcy często oddają prawie puste pojemniki na odpady zmieszane,
a w tym przypadku możnaby zaoszczędzić. Ponadto mieszkańcy otrzymali kody kreskowe
w ilości wskazanej przy składaniu stosownej deklaracji. Stwierdził, że w miesiącu grudniu 2013
roku nie był obecny w domu i odpady segregowane w ilości trzech worków wystawił dopiero
w bieżącym miesiącu (na 2 worki wskazane w deklaracji wystawił 3). Jednakże otrzymał
ostrzeżenie na karteczce, że jeżeli wystawi więcej worków niż wskazane, to wówczas zostanie
to policzone jako fakt, że nie segreguje śmieci. Nadmienił, że w tej chwili właścicielem śmieci
nie jest mieszkaniec tylko gmina, która ma obowiązek ich odbioru. W związku z tym zwrócił
się z zapytaniem, czy można wystawić więcej worków z posegregowanymi śmieciami
w stosunku do ilości wykazanej w deklaracji i czy wówczas nie będzie podniesiona opłata?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w jednym przypadku częstotliwość wywozu dwa razy w miesiącu
jest za duża, a w innych przypadkach wywóz raz na miesiąc jest za mało. Oczekiwania
mieszkańców w tym zakresie są różne. Odnośnie tematu dotyczącego kodów kreskowych to
w dniu dzisiejszym przeprowadził rozmowę z przedstawicielem firmy Remondis. Z przekazanej informacji wynika, że ilość otrzymanych kodów kreskowych jest taka sama, jak ilość
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worków wskazanych w deklaracji. Niektóre osoby nie otrzymały jeszcze kodów kreskowych,
a wynika to z tego, że złożyły później deklaracje. Firma Remondis Opole, która obsługuje
naszą gminę wprowadziła to rozwiązanie testowo. Ta metoda pozwoli na pozyskanie informacji
na temat ilości segregowanych śmieci oraz postępu zachowań w tym zakresie ze strony
mieszkańców. Rozeznanie tego tematu jest ważne dla firmy, gdy będzie składała nową ofertę
przetargową. W zamówieniu przetargowym Związek Międzygminny Czysty Region umieścił
zapis o wprowadzeniu kodów kreskowych na worki i zamontowaniu chipów w pojemnikach na
odpady. Natomiast gminę Ujazd obsługuje Remondis Gliwice i na razie nie wprowadził kodów
kreskowych. Na dzień dzisiejszy każda ilość śmieci segregowanych jest odbierana.
Pojawia się jednak wątpliwość, że jeżeli w jednym miesiącu naklei się więcej kodów
kreskowych to w końcowym okresie funkcjonowania przetargu zabraknie naklejek. Wtedy
można zostać potraktowanym jako osoba, który nie segreguje odpadów i wszystkie odpady
wrzuca do pojemnika czarnego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest naklejenie jednego
kodu kreskowego, pomimo tego że oddaje się więcej worków i wówczas jest wiadomo, że te
odpady są posegregowane.
Radny Pan Stefan Rudol uzupełniając temat dodał, że dzisiaj w Radiu Opole Pani dyrektor
Apolonia Klepacz oświadczyła, że nie mamy się łudzić, ale w najbliższym czasie na pewno
wzrosną koszty odbioru śmieci w związku z tym, że koszt instalacji oczyszczających wzrośnie
od 50 do 100 %.
Przewodniczący obrad podkreślił, że w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się spotkanie
wszystkich przewodniczących komisji problemowych Rady w temacie wstępnego ustalenia
wspólnych posiedzeń wszystkich komisji. Takowe posiedzenia będą miały miejsce w miesiącu
kwietniu, czerwcu, listopadzie i dwa posiedzenia zaplanowano na miesiąc grudzień.

Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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