Protokół Nr XLII/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 lutego 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 12 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r.
4. Przedstawienie tematu dotyczącego realizacji strategicznego gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.
5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego” za rok 2013.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym 2014,
- w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskiem
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Leśnica,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw
programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. 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,
w tym Pana Kazimierza Mazura dyrektora technicznego firmy Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach oraz Panią Alicję Jagiełło
projektanta firmy Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o. o. z Krakowa.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Następnie zwrócił się do wszystkich obecnych na sesji o uczczenie minutą ciszy pamięci
o zmarłym Burmistrzu Zdzieszowic Dieterze Przewdzing.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
27 stycznia 2014 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. Przed
przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni chcą
zabrać głos w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn wniósł do wskazanego protokołu drobne poprawki na str. 7,
a mianowicie:
„Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że problemy, które wystąpiły w 2010 roku i
spowodowały konieczność wprowadzenia dopłaty do odebranych ścieków są nadal. W
związku z tym, zwrócił się z zapytaniem, jakie Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
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podjął działania naprawcze w celu ograniczenia niepożądanych i niekontrolowanych ścieków
(w 2013 r. ścieków tych było 110.000 m3)?”
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu z sesji z dnia 27 stycznia 2014 r. wraz z poprawką.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
wraz z naniesioną poprawką (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
Przedstawienie tematu dotyczącego realizacji strategicznego gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle
Pan Burmistrz poinformował, że od kilku miesięcy Gmina Leśnica prowadzi rozmowy z
firmą GAZ-SYSTEM oraz z współpracującą z nią firmą PAN-GAZ na temat projektowanej
budowy strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin – Czechy, którego
część przebiegać będzie przez Gminę Leśnica. Nitka gazowa przebiegająca przez gminę
będzie ważną infrastrukturą dla kraju, gminy i jej mieszkańców. W związku z tym na
dzisiejszą sesję zaproszono przedstawicieli tych firm, aby przybliżyli temat radnym.
Pan Kazimierz Mazur – dyrektor techniczny firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach stwierdził, że firma GAZ-SYSTEM jest
jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej
gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na
terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do
systemu przesyłowego. Obecnie realizowany plan inwestycyjny zakłada, że do 2014 roku
GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Plan
długofalowy zakłada powstanie kolejnego 1000 km gazociągów do 2020 roku. Najważniejsze
z nich powstają w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów
pozwoli na dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków, stworzy klientom możliwości
przyłączenia się do systemu oraz otworzy nowe perspektywy biznesowe dla spółki. Dzięki
rozbudowie systemu przesyłowego polska sieć gazociągów stanie się integralną częścią
europejskiej infrastruktury przesyłowej i umożliwi realizację międzynarodowych projektów,
takich jak Korytarz Północ-Południe.
Firma PAN-GAZ projektuje odcinek 19 km gazociągu, gdzie przez Gminę Leśnica będzie
przebiegało około 11 km gazociągu o średnicy 1 m. Budowa gazociągu będzie korzystna dla
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gminy, gdyż firma musi odprowadzić podatek w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu
przebiegającego przez gminę.
Rozpoczęto już prace przygotowawcze projektu oraz podpisywane są wstępne umowy
z elektrowniami.
Wszystkie sprawy, w tym uciążliwości związane z powstaniem gazociągu, także kwestie
odszkodowań będą ze strony firmy realizowane na bieżąco, ponieważ istnieją odpowiednie
regulacje prawne.
Pani Alicja Jagiełło projektanta firmy Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o. o.
z Krakowa potwierdziła, że firma będzie projektować tę część gazociągu przebiegającą
między innymi przez Gminę Leśnica. Trasa projektowanego gazociągu jest wyznaczona
wzdłuż istniejącego gazociągu, istniejącej strefy, która jest wyznaczona w planie
zagospodarowania przestrzennego. Kierunek przebiegu ustalono od strony południowowschodniej na północny-zachód, czyli od miejscowości Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu w
kierunku Zdzieszowic. Firma musi wypełnić wszystkie warunki techniczne stawiane przez
gminę. Projektowany gazociąg będzie przebiegał w odległości około 6-7 m. od istniejącego
gazociągu. Strefa oddziaływania przewidziana jest w odległości 12 m od gazociągu i mieści
się w obecnej strefie ochronnej.
Gazociąg będzie tworzyć korytarz, który połączy południe Europy z północą. Priorytet
gospodarczy tej inwestycji będzie wymagał dobrej współpracy, o którą zwróciła się do władz
naszej gminy.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, jaka będzie odległość gazociągu od
zabudowań oraz czy będą wypłacane odszkodowania dla właścicieli terenów, przez które
będzie on przebiegał, czy będzie ustalana jakaś służebność?
Pani Jagiełło wyjaśniła, że trasa gazociągu będzie przebiegała wzdłuż obecnego gazociągu
i raczej nie przewiduje się poszerzenia 35-metrowej strefy ochronnej, która została określona
w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pan Mazur zaznaczył, że w przypadku odszkodowań istnieją odpowiednie narzędzia prawne,
które pozwalają na regulację tego tematu tzn. od kilku lat funkcjonuje ustawa o służebności,
która szczegółowo określa kwestię pozostania gazociągu w gruncie, czy wszelkie sprawy
związane z utratą plonów. Wszystkie te elementy zostaną wycenione przez rzeczoznawcę,
indywidualnie załatwione z właścicielami gruntów i w efekcie końcowym nastąpi podpisanie
aktu notarialnego.
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Dodał, że koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ponosi firma projektowa i ze strony budżetu gminy nie będą ponoszone żadne środki
finansowe.
Pan Bartłomiej Stawarz – urbanista, główny projektant poinformował, że

zasięg

projektowanego gazociągu będzie obejmował zakres uwzględniony w obecnym planie
zagospodarowania

przestrzennego

z

pewnym

„kołnierzem”.

W

nowym

planie

zagospodarowania przestrzennego będzie wszystko dokładnie określone. Cała procedura
uchwalenia planu jest ustalona w ustawie o planowaniu przestrzennym i postępowanie będzie
tak jak w przypadku przystąpienia do nowego planu tzn. najpierw musi zostać podjęta
uchwała o przystąpieniu do planu, później Pan Burmistrz proceduje plan formalnie,
przygotowuje się merytorycznie wszystkie dokumenty i odbywają się konsultacje społeczne
(każdy mieszkaniec może zapoznać się z tym dokumentem) i w efekcie następuje podjęcie
uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości.
Radny Pan Hubert Mincer zaproponował, aby na następne spotkanie przywieźć wzory umowy
dla właścicieli nieruchomości w celu zapoznania się z nimi, żeby później nie było żadnych
niedomówień.
Pan Mazur wyjaśnił, że wzory umów zostaną przekazane Panu Burmistrzowi przy kolejnym
spotkaniu. Zapewnił także, że z każdą osobą będzie rozmawiało się indywidualnie w tym
temacie.
Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytanie, jak dokładnie będzie przebiegała trasa
gazociągu?
Pan Mazur wyjaśnił, że zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce wraz z
połączeniem międzysystemowym Polska-Czechy ma przebiegać między innymi od Tarnowa
do Tworznia, Tworzeń-Tworóg, Tworóg-Kędzierzyn, Kędzierzyn-Zdzieszowice, Zdzieszowice-Wrocław.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że jest to duża ogólnopolska inwestycja, której trasa jest
już ustalona. Trudno powiedzieć, czy nasza gmina została wyróżniona, czy miała pecha, że
trafiło to na nas. Głównie będzie to zależało od procesu inwestycyjnego, żeby było
zaprojektowane bezpiecznie, a sam proces technologiczny przebiegał tak, aby wszyscy
użytkownicy nieruchomości byli zadowoleni.
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Przewodniczący obrad podziękował za przybliżenie radnym tego tematu.
Ad. pkt 5
„Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego” za rok 2013
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że w 2013 roku nastąpiła niedopłata do średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów
i nauczycieli mianowanych w wysokości 55.996,23 zł. Cały czas prowadzi się politykę przy
zatwierdzaniu arkuszy kalkulacyjnych, aby zmniejszać tą kwotę. Przyczynami takiej
niedopłaty są między innymi urlopy dla poratowania zdrowia, dłuższe zwolnienia lekarskie,
dodatkowe zajęcia w przedszkolach wprowadzone przepisami prawnymi, konieczność
zatrudniania logopedów i psychologów zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz niektóre osoby ze względu na wiek nie zamierzają robić
awansu zawodowego. Ponadto jest wielu nauczycieli, których nie można zatrudnić w pełnym
wymiarze czasu pracy, chodzi tutaj głównie o Szkołę Muzyczną w Leśnicy, gdzie nauczyciele
specjalizują się w nauce gry na jednym instrumencie. Jednak przepisy prawne obligują do
wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, w jakiej wielkości dopłaty
wystąpiły w ubiegłym roku?
Radny Pan Jahn wyjaśnił, że w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o 18 tys. zł. Następnie
poprosił o wyjaśnienia sposobu naliczania niedopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli
mianowanych?
Pani Nowak wyjaśniła, że w przypadku naliczenia zlicza się wszystkie wynagrodzenia w
danej grupie na poziomie całej gminy. Z analizy wynika, która placówka jakie generuje
wysokości np. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej nauczyciele mianowani
wypracowali ustawową średnią. Jednak otrzymali oni dopłatę do średniej, ponieważ inni
nauczyciele mianowani z terenu gminy Leśnica nie wypracowali tej średniej na tym stopniu
awansu. Wypłata polega na tym, że kwota niedopłaty w wysokości 52.044,29 zł jest dzielona
na wszystkich nauczycieli. Reasumując naliczenie jest na osobę, a wypłata obejmuje
wszystkich nauczycieli.
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Radny Pan Piotr Garbacz zaznaczył, że zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom, którzy
nie osiągają wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego tj. nauczycielom stażystom i mianowanym wypłaca się jednorazowy dodatek
uzupełniający. W związku z tym zaproponował, aby ww. nauczycielom przyznać jakieś
dodatkowe godziny, które wykorzystaliby na cele edukacyjne.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości. Jeżeli na jakimś stopniu awansu
zawodowego nie osiąga się średniej to należy wypłacić im jednorazowy dodatek
uzupełniający. Dodał, że od trzech lat jest analizowana struktura nauczycieli. Na bieżąco
prowadzone są rozmowy z Panią Kierownik GZO w celu ograniczenia środków
przeznaczonych na niedopłatę dla nauczycieli. W momencie wejścia w życie przepisu
prawnego dotyczącego zatrudnienia w szkole logopedów, kilku nauczycieli skierowano na
studia podyplomowe, aby uzupełnić ich etaty. W takiej sytuacji nie istnieje potrzeba
zatrudniania na kilka godzin w tygodniu osób z zewnątrz. W szkole muzycznej nie można
ograniczyć ilości etatów, bo nauczyciele uczą gry na jednym instrumencie. Niestety, przepisy
prawne cały czas się zmieniają na niekorzyść i to powoduje, że nie można zmniejszyć
wysokości niedopłat.
Radny Pan Jahn zaznaczył, że od nowego roku szkolnego nastąpił wzrost etatów nauczycieli
o 4. Należy chyba przez to rozumieć, że jest on spowodowany zapisami Karty Nauczyciela
i rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, jak np. zatrudnienie logopedy.
Ad. pkt 6
Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych
przez Burmistrza w roku budżetowym 2014
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały związany jest z udzieleniem
pożyczki Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Leśnicy na realizację zadań w
ramach pozyskanych środków z Lokalnej Grupy Działania Regionalnego Programu Obszarów
Wiejskich. W bieżącym roku LOKiR będzie realizował trzy projekty na kwotę około
100.000,00 zł, a w perspektywie dwóch miesięcy pojawi się jeszcze kolejny projekt. Jednak,
żeby je zrealizować potrzebna jest tej instytucji pożyczka z budżetu gminy.
W związku z powyższym proponuje się ustalić maksymalną wysokość pożyczek udzielanych
przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 na kwotę 200.000,00 zł.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/211/14 w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014
(głosowało 12 radnych).
- w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem
Opolskiem w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że od kilku lat Gmina Leśnica przeznacza środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa
metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwota planowana na doskonalenie nauczycieli w 2014
roku wynosi 45 133,00 zł, gdzie kwota 13 540,00 zł, co stanowi 30 % z 1 % wynagrodzeń
osobowych nauczycieli przeznaczona jest na doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Środki
te od wielu lat w formie porozumienia przekazywane są do Zarządu Województwa
Opolskiego, w imieniu którego organizację zadań zapewnia dyrektor Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu. Szczegóły dotyczące realizacji tego zadania ujęte zostaną w
umowie zawieranej corocznie pomiędzy Gminą Leśnica, a Zarządem Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/212/14 w sprawie
współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
(głosowało 12 radnych).
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
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Pan Burmistrz poinformował, że podstawą dokonania zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej jest udzielenie pożyczki dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
w wysokości 101.870,00 zł. Natomiast załącznik nr 2 do przedmiotowego projektu uchwały
dotyczący wykazu przedsięwzięć do zrealizowania pozostaje bez zmian.
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 XLII/213/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 12 radnych).
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 101.870,00 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych

- 101.870,00 zł

b) zwiększyć rozchody budżetu gminy o kwotę 101.870,00 zł, z tego:
- udzielone pożyczki i kredyty

- 101.870,00 zł

c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 232.500,00 zł, z tego:
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Dolnej, działka nr 467

- 140.000,00 zł

- remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze - 25.000,00 zł
Św. Anny przy ul. Szkolnej
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego – wydzielenie pożarowe klatki

- 15.000,00 zł

schodowej ścianami klasy RE160 i zamykanej drzwiami o odporności
ogniowej E130 oraz wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Świętej Anny
- realizacja projektu pn. „Spacer Drogą Listonosza w Leśnicy”

-

1.500,00 zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- -

1.000,00 zł

Społecznej – wsparcie sołectw i osiedli Sołectwo Wysoka
- remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy

- 50.000,00 zł

d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 232.500,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – wsparcie sołectw i osiedli

-

300,00 zł
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Sołectwo Wysoka
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wysoka

- 231.500,00 zł

w kierunku Niwek działka nr 313, 313/1 i 627
- utrzymanie zieleni – wsparcie sołectw i osiedli Sołectwo Wysoka

-

700,00 zł

Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 65.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. W ramach tych środków
zostałby zakupiony samochód obsługujący dział wodociągowy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem, kto przeprowadzi remont zadaszenia
i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazany remont będzie przeprowadzał Zakład Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy oraz firma zewnętrzna.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dotyczącego
udzielonej pożyczki dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na realizację
trzech projektów?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że pożyczka udzielona Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji
będzie dotyczyć następujących projektów: Road maraton, Czereśniowe Święto oraz Małe
Muzeum Leśnickie. Projekt Czereśniowe Święto będzie to impreza plenerowa nawiązująca do
alei czereśniowych, które były w naszej gminie. Podczas tej imprezy będą w głównej mierze
wykorzystywane czereśnie tzn. odbędą się warsztaty podczas, których wykona się biżuterię
nawiązującą do motywów czereśniowych, ustawione zostaną stoiska z przetworami, wydana
zostanie publikacja itp.
Natomiast projekt dotyczący Road maraton będzie dwudniową imprezą sportową.
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza dodał, że koszty projektu będą związane
z obsługą wyścigów m. in. będą dotyczyły opracowania planu zabezpieczenia imprezy,
przygotowania tras, zakupu pucharów i nagród, przygotowania posiłków, pomiaru czasu,
materiałów reklamowych. Start i meta będzie w Leśnicy, a trasa przebiegać przez większość
miejscowości Gminy Leśnica.
Radny Pan Marcin Barth zwrócił się z zapytaniem, czy organizator wyścigu wymaga
stworzenia odpowiedniej infrastruktury drogowej?
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Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie wymaga, ale trasa wyścigów musi zostać
zatwierdzona przez Policję i inne instytucje zarządzające drogami. Dodał, że część dróg
będzie wykorzystana w sposób szczególny tzn. na czas przejazdu kolarzy ograniczony
zostanie ruch drogowy.
Radny Pan Piotr Górecki zaproponował, żeby w kontekście realizacji projektu „Road
maraton” wejść we współpracę z Starostą Strzeleckim w zakresie naprawy nawierzchni dróg
powiatowych przed sezonem, a nie po nim.
Natomiast w przypadku projektu dotyczącego czereśniowego święta zaproponował, żeby
powycinać wszystkie drzewa w alei czereśniowej, które nie są czereśniami. Drzewa te
zagłuszają czereśnie i zaburzają walory estetyczne alei.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy jest już konkretnie ustalony jaki ma być
zakupiony samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wyjaśniła, że
zakupiony samochód ma zastąpić dotychczasowy samochód obsługujący wodociągi.
Wobec braku dalszych 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 XLII/214/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 12 radnych).
- zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja
2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację
podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że z dniem 1 września 2013 r. wszedł w życie zapis art. 14 ust.
5a ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013, który ogranicza
wysokość opłaty pobieranej od rodziców dzieci za korzystanie przez dziecko z zajęć w czasie
przekraczającym obowiązkowy 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
do 1 zł. Rekompensatą dla gmin mają być dotacje celowe na dofinansowanie zadań w
zakresie wychowania przedszkolnego. Za okres IX-XII 2013 roku Gmina Leśnica otrzymała
dotację w wysokości 85.698,00 zł. Wprowadzając nowelizację ustawy o systemie oświaty,
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ustawodawca pozostawił organom prowadzącym czas na dostosowanie podjętych uchwał do
zapisów zmienionej ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dotychczasowe uchwały rad
gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał w znowelizowanym brzmieniu, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Uchwała przed zmianą ustawy o systemie oświaty określała wysokość opłaty za 1 godzinę
świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w gminie Leśnica na poziomie 0,1% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego
wynagrodzenia tj. w 2013 r. wynosiła 1,60 zł. Uchwała przewidywała również zniżki za
drugie dziecko w wysokości 75 % tej opłaty, za 3 i kolejne w wysokości 50 % tej opłaty. Po
zmianie ustawy tj. od września 2013 r. w przedszkolach prowadzonych przez gminę
pobierana jest opłata w wysokości 1 zł od pierwszego i kolejnych dzieci. Zmiana uchwały
spowoduje obowiązywanie ww. zniżek, które wynosić będą kwotowo: za drugie dziecko 0,75
zł, za 3 i kolejne 0,50 zł.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Jahn zwrócił się z prośbą, o wyjaśnienie zapisu § 1 ust. 2 tj. „6. Wysokość opłaty,
o której mowa w ust. 3 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty”?
Pani Nowak wyjaśniła, że cytowany zapis wynika z ww. ustawy i jest w całości
odzwierciedlo-ny w przedmiotowym projekcie uchwały.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za
świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w
przedszko-lach prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/215/14 zmieniającą uchwałę
Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie
usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Leśnica (głosowało 12 radnych).
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku
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Pan Burmistrz poinformował, że aby gmina mogła wypełniać obowiązki wynikające z ustawy
o ochronie zwierząt musi przyjąć w danym roku kalendarzowym program opieki nad
zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności

zwierząt.

Program

ma

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. Większość
działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt
jest największa w Gminie Leśnica. Na realizację zadań wynikających z Programu
zabezpieczone są w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł.
Dodał, że uchwała określa taki sam zakres jaki był przyjęty we wskazanym programie w 2013
roku.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Barth zwrócił się z zapytaniem, czy ww. program musi być corocznie
aktualizowany.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że program jest przyjmowany na dany rok kalendarzowy.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leśnica w 2014 roku oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/216/14 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leśnica w 2014 roku (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
28 stycznia br. – zebranie mieszkańców sołectwa Kadłubiec,
29 stycznia br. – odbyło się podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich placów zabaw w Wysokiej i Raszowej,
29 stycznia br. jubileusz 90 lat obchodziła Pani Martha Bimer pensjonariuszka DPS
w Leśnicy,
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1 lutego br. w Kadłubie odbyło się podsumowanie postępu rolniczego przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Łosiów dla rolników z terenu powiatu strzeleckiego,
2 lutego br. – Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
3 lutego br. jubileusz 90 lat obchodziła Pani Dorota Bomba z Zalesia Śląskiego,
3 lutego br. – zebranie mieszkańców sołectwa Wysoka,
4 lutego br. odbyło się spotkanie członków Związku Międzygminnego Czysty Region
w Kędzierzynie-Koźlu,
4 lutego br. odbyło się spotkanie kół łowieckich i rolników w miejscowości Lichynia,
5 lutego br. – zebranie mieszkańców sołectwa Raszowa,
6 lutego br. odbyło się spotkanie rolników będących członkami Spółki Wodnej działającej
na terenie Gminy Leśnica,
7 lutego br. odbyła się wizja w terenie projektu pn. Spacer Drogą Listonosza,
11 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,
12 lutego br. – zebranie mieszkańców sołectwa Zalesie Śląskie,
13 lutego br. odbyło się spotkanie w Strzelcach Opolskich poświęcone transportowi
publicznemu,
13 lutego br. odbyła się w Strzelcach Opolskich narada podsumowująca pracę Policji na
terenie powiatu strzeleckiego za rok 2013,
14 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji działających na terenie
sołectwa Łąki Kozielskie w bieżących tematach,
14 lutego br. – zebranie mieszkańców sołectwa Lichynia,
17 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśnica,
22 lutego br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu
Miejskiego uczestniczono w pogrzebie Dietera Przewdzinga burmistrza Zdzieszowic.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – wykonano
instalacje elektryczne i sanitarne wraz z przyłączem kanalizacyjnym. Trwają prace
związane z instalacją c. o. i kończone są prace tynkarskie. W tym tygodniu rozpoczną się
roboty posadzkowe oraz montaż okien;
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zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – trwa kompletowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
przeprowadzenia przetargu publicznego;
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica –
projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach 12 lutego – 12 marca br. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca br.;
zadanie pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny – w dniu 13 lutego 2014 r. ogłoszono przetarg na
wykonanie robót budowalnych obejmujących m. in. platformy widokowe, ścieżki
i infrastrukturę techniczną. Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2014 r.;
przygotowano dokumentację na przeprowadzenie przetargu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy;
przygotowano dokumentację na przeprowadzenie przetargu na następujące zadania
inwestycyjne:
a) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa,
b) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy
boisku sportowym,
c) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie Śląskie przy
Klubie Wiejskim,
d) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej;
zlecono wykonanie projektu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Klubu
Wiejskiego w Czarnocinie. Utwardzenie terenu. Doposażenie placu zabaw;
29 stycznia br. wydano Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu: działka w Łąkach Kozielskich
na ustawienie witacza oraz pod plac zabaw, działka w Zalesiu Śląskim stanowiąca drogę
dojazdową do nieruchomości przy ul. Strzeleckiej;
ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej w Leśnicy przy ul.
Mickiewicza za cenę wywoławczą 82.000,00 zł;
20 lutego br. podpisano akt notarialny na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul.
Kozielskiej w Leśnicy.

Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
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Radny Pan Garbacz przedstawił prośbę jednego z mieszkańców dotyczącą interwencji
w sprawie bezpieczeństwa i niszczenia mienia gminy. Chodzi o dewastację przez młodzież
przystanku autobusowego przy ul. Kozielskiej w Leśnicy (przystanek zlokalizowany obok
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego). W tym miejscu jest bardzo ciemno i
wandale czują się bezkarni.
W związku z tym zwrócił się z prośbą o oświetlenie wskazanego przystanku, ponieważ lampa
uliczna przy nim jest nieczynna. Lampa świeci na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kozielskiej,
następna za przystankiem autobusowym oraz naprzeciwko niego przy kiosku.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższym czasie zostanie rozeznany ten temat.
Ponadto Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy przy wejściu do Parku Miejskiego
w Leśnicy znajduje się informacja, że jego teren jest monitorowany?
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
wyjaśniła, że w Parku znajduje się regulamin korzystania z obiektu oraz przy wejściu
zamontowana jest tablica informacyjna.
Radny Pan Stefan Rudol stwierdził, że zostało podpisane porozumienie na realizację placów
zabaw, w związku z tym jakie będzie termin realizacji tego zadania?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że rozpoczęto procedurę przetargową , w której wskazano realizację
zadania do końca miesiąca czerwca br.

Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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