Protokół Nr XLIII/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 31 marca 2014 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 24 lutego 2014 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
- zmieniającej Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku,
- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego,
- w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Leśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Leśnicy oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2013 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.
7. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy
za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica
na lata 2012-2014 w 2013 roku.
9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
11. 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 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 24 lutego 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
24 lutego 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?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 24 lutego 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że głównym elementem zmiany wieloletniej prognozy
finansowej jest przesunięcie środków finansowych w wysokości 465.000,00 zł pomiędzy
dwoma zadaniami. W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć proponuje się zwiększyć
plan wydatków majątkowych w 2014 roku na zadaniu pn. „Zmniejszenie presji ruchu
turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” o kwotę
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465.000,00 zł i zmniejszyć o taką kwotę na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego
w Leśnicy”.
Na zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” czyli tzw. Geopark w Górze Świętej Anny
zabezpieczono w budżecie gminy 2.300.000,00 zł, ale w wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej okazało się, że środki te są niewystarczające, aby rozstrzygnąć przetarg.
Jednak na realizację zadania jest zapewniona perspektywa pozyskania środków zewnętrznych
i zwiększenie wartości zadania o kwotę 465.000,00 zł, również obejmowałoby zwiększenie
dofinansowania.
W związku z powyższym, aby móc rozstrzygnąć przetarg proponuje się przesunąć środki
wysokości 465.000,00 zł pomiędzy ww. zadaniami.
Środki te zostaną najprawdopodobniej zwrócone na zadanie pn. „Budowa kompleksu
sportowego w Leśnicy” na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Ponadto dodał, że proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 5.230,00 zł na
zadaniu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”.
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 XLIII/217/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 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 dochody budżetu gminy o kwotę 271.134,00 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

-

5.230,00 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich – dofinansowanie projektu pn. Dobry wybór
leśnickich gimnazjalistów – POKL
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych - 253.674,00 zł
zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego
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- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych

-

64,00 zł

-

526,00 zł

-

384,00 zł

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt
mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu zmarłego

- 4.056,00 zł

podopiecznego poniesionych w 2013 roku
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

- 7.200,00 zł

za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac
społecznie użytecznych
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 403.438,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

- 401.438,00 zł

terytorialnego
- środki na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

-

2.000,00 zł

c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 232.500,00 zł, z tego:
- utrzymanie przedszkoli

- 253.674,00 zł

- realizacja projektu pn. Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów

-

5.230,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

-

1.360,00 zł

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

3.070,00 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – wydatki na zadania własne
i rentowe – wydatki na zadania własne
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki na zadania własne

-

600,00 zł

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy

-

7.200,00 zł

- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
- realizacja projektu pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na

- 465.000,00 zł

obszary chronione, w tym NATURA 2000 w Górze Świętej Anny
- zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem odpadów
komunalnych w miejscowości Krasowa

-

5.000,00 zł
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d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 873.438,00 zł, z tego:
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 51.764,00 zł

i wychowaniem
- utrzymanie przedszkoli

- 349.674,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej – wydatki na realizację własnych zadań -

2.000,00 zł

bieżących gmin
- monitoring środowiska

-

5.000,00 zł

- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy

- 465.000,00 zł

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski odniósł się do zmian dotyczących zmniejszenia
dochodów budżetu gminy z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej. Podkreślił, że
należy rozumieć, że sposób naliczania subwencji oświatowej przez gminę oraz przez
ministerstwo jest zbieżny. Tylko zmiany wynikają z różnicy dotyczącej rozbieżności w
danych tzn. gmina opiera się na danych z bieżącego roku, a ministerstwo korzysta z danych z
ubiegłego roku szkolnego.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie wylicza wysokości subwencji oświatowej. Pod koniec
września przekazuje się dane dotyczące ilości dzieci, struktury zatrudnienia, ilości dzieci
uczącej się języka niemieckiego w postaci bilingualnej itp. Ministerstwo w oparciu o
otrzymane dane nalicza subwencję. W informacji otrzymanej do projektu budżetu gminy w
listopadzie ub. była kwota większa o 401.438,00 zł. W wyniku przekazanych danych na
koniec stycznia br.

otrzymaliśmy teraz pismo o zmniejszenie subwencji oświatowej o

wskazaną kwotę, a ilość dzieci w szkołach naszej gminy się znacząco nie zmieniła.
Prawdopodobnie taka sytuacja będzie się pojawiać w każdym roku.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, dlaczego wcześniej nie zmniejszono
środków w wysokości 96.000,00 zł dotyczących wynagrodzenia i składek, które zostały
niewłaściwie zaplanowane przez dyrektora w przedszkolu w Raszowej w momencie
tworzenia budżetu gminy na 2014 rok?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że informację o niewłaściwym naliczeniu składek pozyskaliśmy
dopiero w poprzednim miesiącu. Natomiast w chwili obecne są nam potrzebne środki
finansowe, w związku z tym proponuje się zmniejszyć dopiero teraz wydatki budżetu gminy
o kwotę 96.000,00 zł.
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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 XLIII/218/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 14 radnych).
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 3 marca 2014 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy materiał nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że przepisy prawne obligują do corocznego wyrażania decyzji
dotyczącej funkcjonowania funduszu sołeckiego tzw. „ministerialnego”. Fundusz ten określa
pewne zasady jego rozdysponowania. W naszej gminie nie będzie tworzony tenże fundusz,
lecz jego zamiennik. Od kilku lat w gminie Leśnica funkcjonuje fundusz wsparcia inicjatyw
sołectw i osiedli wprowadzony zarządzeniem Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22
lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy
Leśnica, zmieniony zarządzeniem nr 0050.112.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 grudnia
2011 r. Niemniej jednak rada gminy musi do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy
podjąć uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.
Temat ten został szczegółowo omówiony na spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi
zarządów osiedli, którzy opowiedzieli się za pozostaniem w dalszym ciągu przy gminnym
funduszu wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli.
W związku ze stanowiskiem sołtysów i przewodniczących osiedli na dzisiejszą sesję
przedłożono projekt uchwały dotyczący nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/219/14 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
(głosowało 14 radnych).
- zmieniającej Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Leśnica w 2014 roku
Pan Burmistrz poinformował, że na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku. Jednakże Wydział Nadzoru i Kontroli
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dopatrzył się pewnych nieścisłości, które uzupełniono w
przedmiotowym projekcie uchwały, a mianowicie:
- w § 5 ust. 2 wyznaczono firmę do wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych
zwierząt,
- w § 7 usypianie ślepych miotów zwierząt gmina realizuje poprzez firmę wskazaną w § 5 ust.
2, która podpisała stosowną umowę z lek. wet. Janem Piskoniem,
- w § 8 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina
realizuje poprzez firmę wskazaną w § 5 ust. 2, która podpisała stosowną umowę z „Fundacją
S.O.S. z siedzibą w Chorzowie,
- zadania związane z dokarmianiem oraz udostępnianiem wody pitnej dla potrzebujących
zwierząt będzie zajmował się Zakłada Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,
- w § 12 opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi powierzy się Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. 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.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/220/14 zmieniającą
Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku (głosowało 14 radnych).
- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Pan Burmistrz poinformował, że głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach
głosowania. Odrębny obwód głosowania tworzy się w zakładzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym w przypadku, gdy w dniu wyborów
będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
Z danych otrzymanych z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu wynika, że w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich – filia w Leśnicy zameldowanych jest 60 osób.
W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w tej placówce.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy w stosunku do Domu Pomocy
Społecznej w Porębie nie stosuje się wskazanego przepisu prawnego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Domu Pomocy Społecznej w Porębie nie jest spełniony
warunek przy tworzeniu odrębnego obwodu dotyczący przebywania co najmniej 15
wyborców w placówce w dniu wyborów, ponieważ pensjonariusze są w większości w bardzo
złym stanie zdrowia, często są to też osoby ubezwłasnowolnione.
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/221/14 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego (głosowało 14 radnych).
- określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Leśnicy oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
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Pan Burmistrz poinformował, że niniejsza uchwała uchyla uchwałę Nr IV/20/11 Rady
Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Leśnicy.
Powstała konieczność dostosowania jej zapisów do praktycznych problemów, które ujawniły
się w trakcie jej wykonywania przez Zespół Interdyscyplinarny poprzedniej kadencji.
Dotyczy to w szczególności prawidłowej realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Zasadne także byłoby: nie określać kadencyjności Zespołu
Interdyscypli-narnego, ustalić funkcje i kompetencje zastępcy przewodniczącego Zespołu,
określić wysokość quorum i zasad głosowania oraz zasad tworzenia grup roboczych.
Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie Zespołowi niezbędnej sprawności organizacyjnej
i podjęcie szybkich działań wobec osób potrzebujących.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w
Leśni-cy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz zarządził głosowanie w
kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/222/14 w sprawie określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w
Leśni-cy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (głosowało 14 radnych).
- w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Pan Burmistrz poinformował, że Gmina Leśnica przystępując do Porozumienia w zakresie
partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób
starszych w województwie opolskim, wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i
osób starszych.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi wdrożenia Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim. Celem wprowadzenia Karty jest budowa
przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu
zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
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Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim założeniu ma stanowić wsparcie dla rodzin z co
najmniej dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób
samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają
w województwie opolskim.
Chęć współdziałania z województwem opolskim przy inicjatywie, jaką jest Opolska Karta
Rodziny i Seniora, wyraziło w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
w tym Gmina Leśnica. Wolę współpracy wyraziły również instytucje kultury, będące jednostkami organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorstwa prywatne z terenu
województwa opolskiego.
Z ramienia Gminy Leśnica tymi zadaniami będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem,

że jeżeli mieszkaniec Gminy Leśnicy

pojedzie np. na basen do Strzelec Opolskich, to kto zrekompensuje tej firmie poniesione
koszty?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszelkie koszty ponosi właściciel, czyli organ prowadzący.
Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, że system ten ma być tak skonstruowany, aby był
pokrywany środkami zewnętrznymi.
Pan Zbigniew Romik dodał, że istotnym krokiem ze strony samorządu mogłoby być
udzielenie zniżki np. w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy udzielą takowej
zniżki osobom posiadającym Opolską Kartę Rodziny.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/223/14 w sprawie
przystąpie-nia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 5 i 6
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Leśnicy oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok
oraz
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2013 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że wymienione sprawozdania były przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 marca 2014 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Leśnicy oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2013 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych
wcześniej materiałów w tej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdań.
Wobec tego Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy oraz
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2013 rok oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2013 rok.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy oraz realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok oraz sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok (głosowało 14
radnych).

Ad. pkt 7
Sprawozdanie z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy
za 2013 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica
sprawozdania z działalności komisji stałych przedkładane są radzie w terminie do dnia
31 marca każdego roku.
W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do następujących osób o przedstawienie
sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2013 rok:
- Pan Kazimierz Mierzejewski – sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury
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Społecznej,
- Pan Rudolf Gajda – sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
- Pan Ryszard Froń – sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej,
- Pani Maria Reinert – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdania z działalności komisji stałych za rok
2013 (głosowało 14 radnych). Poszczególne sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Leśnica na lata 2012-2014 w 2013 roku
Przewodniczący obrad poinformował, że Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2012-2014 w 2013 roku zostało omówione na
posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 24 marca 2014 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie nie wnosząc żadnych uwag,
ani zastrzeżeń do zaprezentowanych materiałów.
Następnie zwrócił się do Pani Joanny Izbickiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
o omówienie tematu.
Pani Izbicka podkreśliła, że celem głównym programu jest stworzenie warunków dla rozwoju
rodziny i opieki nad dzieckiem oraz poprawa jakości życia rodzin i dzieci poprzez rozwój
aktywności własnej oraz zapobieganie marginalizacji życia rodziny.
Celem szczegółowym programu jest:
1. zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
Pomoc ta była realizowana poprzez wydawanie dzieciom posiłków w stołówce szkolnej, a
także przyznawanie świadczeń pieniężnych dla osób dorosłych prowadzących jednoosobowe
gospodarstwo domowe lub rodzin. W 2013 roku 71 dzieci korzystało z takowych posiłków
oraz 1 osoba dorosła (refundacja posiłku dla osoby ostatnio zameldowanej na terenie naszej
gminy).
Łączny koszt posiłków wyniósł 54.157,21 zł, z tego środki własne - 33.514,21 zł oraz dotacja
- 20.643,00 zł.
Nieodpłatne dożywianie było przyznawane osobom i rodzinom nieprzekraczającym 150 %,
a także zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wszystkim osobom, które nie przekroczyły 200 %
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kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Korzystały z tego
przede wszystkim rodziny wielodzietne, gdzie panuje bezrobocie oraz inne dysfunkcje
powodujące, że rodzina nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.
W 2013 roku umieszczono dwoje dzieci w rodzinie zastępczej, jedno dziecko zostało
umieszczone sądownie, a drugie umieszczono z tytułu występowania przemocy w rodzinie.
Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 642,54 zł.
W ubiegłym roku nie zaistniała konieczność udzielenia schronienia i w związku z tym nie
zaistniała również konieczność wydatkowania środków finansowych na ten cel.
Jak już mówiono wcześniej Gmina Leśnica podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia
od projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Ośrodek Pomocy Społecznej organizował prace społecznie użyteczne i roboty publiczne.
Osoby z rodzin najbardziej potrzebujących i mających na utrzymaniu dzieci w ramach
aktywizacji zawodowej mogli uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych lub być
zatrudnieni w ramach robót publicznych. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 8
osób, natomiast w ramach robót publicznych zatrudnionych było 6 osób mających na
utrzymaniu dzieci. Środki uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w sposób znaczący wpłynęły na
poprawę sytuacji socjalno-bytowej rodzin.
2. zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywania już istniejących
W ramach tego zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców
naszej gminy realizowane poprzez konsultacje psychologiczne oraz możliwość uczestniczenia
w terapii grupowej. Zajęcia te były prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym. Swoją
działalność prowadziła także świetlica środowiskowa. Świetlica jest placówką wsparcia
dziennego i przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Leśnica.
3. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy prowadzi stałą współpracę ze szkołami, Posterunkiem
Policji w Leśnicy, Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy w zakresie monitoringu wspólnych
klientów, poprzez spotkania, wymianę informacji.

4. wspieranie interdyscyplinarne rodzin i dzieci
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Główną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywał powołany przez Burmistrza Leśnicy Zespół
Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem zespołu jest
ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub
środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania,
który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska. Priorytetową
sprawą zespołu było reagowanie na sygnały o przemocy w rodzinie w szczególności na
krzywdzenie dzieci oraz pomoc dzieciom będącymi świadkami przemocy w rodzinie.
Pracownicy socjalni w ramach wykonywania swoich zadań podejmowali również współpracę
z licznymi instytucjami w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy rodzinie.
Współpracowali z następującymi instytucjami:
1. Posterunek Policji w Strzelcach Opolskich,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
3. Stacja Opieki „Caritas” w Leśnicy,
4. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,
5. Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki NZOZ Krystyna Kowalska w Strzelcach Opolskich,
6. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
7. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich,
8. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Leśnica,
9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy.
Radny Pan Huber Mincer przytoczył zapis „Osoby najbardziej potrzebujące mogą korzystać
z pomocy w formie posiłków wydawanych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
w Leśnicy”. W związku z tym, czy Gmina Leśnica partycypuje w kosztach tych posiłków?
Pani Izbicka wyjaśniła, że Ośrodek nie przekazuje żadnych środków finansowych na ten cel.
Zgromadzenie wydaje posiłki w ramach własnych środków.
Przewodniczący obrad podkreślił, że należą się Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP
w Leśnicy wyrazy wdzięczności za takowy gest.
Radny Pan Mierzejewski dodał, że należą się również słowa podziękowania dla rolników
i mieszkańców, którzy dostarczają do Sióstr płody rolne.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że w od 1 stycznia 2014 r. wszedł dodatek energetyczny.
W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy jest zainteresowanie tym tematem tzn. czy
zostały złożone już jakieś wnioski?
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Pani Izbicka wyjaśniła, że osoby składające wniosek o dodatek mieszkaniowy są
informowane o możliwości złożenia wniosku o dodatek energetyczny. Na dzień dzisiejszy
wszystkie osoby, które się kwalifikują do dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać z
dodatku energetycznego.
W ubiegłym roku rodzin, które korzystały z dodatku mieszkaniowego było 32. Jeżeli
wszystkie te osoby byłyby zainteresowane dodatkiem energetycznym to przypuszczalnie tyle
osób będzie z niego korzystało. Dodatek energetyczny kształtuje się w wysokości około 15 zł
miesięcznie. Wysokość dodatku energetycznego jest zależna od ilości osób prowadzących
gospodarstwo domowe.

Ad. pkt 9
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
3 marca br. odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie dożynek oraz funduszu
sołeckiego,
4 marca br. spotkanie organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów na zakończenie karnawału,
5 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w
Opolu w sprawie terminów uroczystości państwowych,
6 marca br. w Gminie Leśnica goszczono w Górze Świętej Anny przedstawicieli
Państwowej Straży Pożarnej gen. Leśniakiewicz – Krajowy Komendant Straży Pożarnej,
gen. Stępień – Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej, wiceministra Rakoczego oraz
Prezydenta Niemieckiej Straży Technicznej THW. Delegacja została również zaproszona
do odwiedzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej.
9 marca br. – Dzień Kobiet w Dolnej,
10 marca br. uczestnictwo w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego,
10 marca br. odbyła się debata publiczna miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Leśnica,
11 marca br. w restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z reprezentantkami z Dolnej,
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12 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Leśnica, Starostwa
Strzeleckiego z wykonawcą robót asfaltowych na drodze powiatowej w Zalesiu Śląskim,
18 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie szkolnictwa mniejszościowego,
19 marca br. Panowie z Dolnej i Leśnicy świętowali Św. Józefa,
20 marca br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego w sprawie rocznicy III powstania śląskiego,
21 marca br. odbyło się spotkanie w Łąkach Kozielskich z inicjatywy Pani Radnej
w temacie dróg powiatowych
24 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej,
25 marca br. w Urzędzie Miejskim goszczono gimnazjalistów z Leśnicy, którzy realizują
projekt dotyczący wiedzy o społeczeństwie oraz przedsiębiorczości,
26 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
27 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnej
Skarbu Państwa w Opolu w celu podpisania aktu notarialnego dotyczącego nieodpłatnego
przejęcia odcinka drogi w Łąkach Kozielskich i Zalesiu Śląskim,
28 marca br. w Wysokiej odbył się Zarząd Powiatowy OSP RP,
31 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie
klubu stan surowy zamknięty. Zamontowano stolarkę okienną. Docieplono konstrukcję
dachu zgodnie z dokumentacją techniczną. Sala wielofunkcyjna na parterze nabiera
swojego kształtu. Trwają uzgodnienia lokalizacji wyciągu spalin z garażu OSP. Na
poddaszu wykonano wylewki na stropie. Na obiekcie trwają prace wykończeniowe.
2. zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – został ogłoszony przetarg. Termin składania ofert upływa w dniu
1 kwietnia br.
3. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica –
projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do
publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbyła się w dniu 10 marca br. Zainteresowani po zapoznaniu się ze zmianami w planie
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i po krótkiej prezentacji autora planu mieli możliwość zadawania pytań nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami.
4. zadanie pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny – procedura przetargowa na wykonanie zadania
zostanie ostatecznie rozstrzygnięta po zabezpieczeniu środków na realizację zadania, co
miało miejsce w dniu dzisiejszym.
5. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego na
zadaniu dotyczącym urządzenia i porządkowania miejsc rekreacji i wypoczynku w
Gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Świętej Anny.
Kontrola dotyczyła zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową na realizację
projektu. Przebiegała bez zastrzeżeń.
W tym miejscu podziękował sołtysowi Panu Bernardowi Smandzich z Łąk Kozielskich
i radnemu Panu Rudolfowi Gajda z Poręby za przygotowanie placów do kontroli.
6. zadanie pn. Termomodernizacja budynku Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śląskim – Gmina
Leśnica w porozumieniu z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku
Opolskim koordynuje prace na przedmiotowym zadaniu. Zadanie jest dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. zadanie pn. Remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Świętej
Anny przy ul. Szkolnej – przeprowadzono ustalenia z przedstawicielami sołectwa, ZGK
i LOKiR-u. Wykonano koncepcję wykonania sanitariatu w klubie oraz kosztorys
inwestorski.
8. zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy – prace projektowe przebiegają
zgodnie z harmonogramem. Projektant przygotował koncepcję projektu do uzgodnienia.
W następnym tygodniu odbędzie się debata w tym temacie.
9. zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – po
dokonaniu odbiorów, zgłoszeń i uzyskaniu decyzji na użytkowanie można podłączyć się
do kanalizacji w Zalesiu Śląskim. Z uwagi na uzyskanie efektu ekologicznego
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu można
się podłączać do dnia 15 maja br.
10. zadanie pn. Remont drogi gminnej w Porębie – ul. Wiejska VII (dojazd do wodociągu) –
otrzymano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na to zadanie w wysokości
200.000,00 zł. Jednak promesa nie upoważnia do wprowadzenia tej kwoty po stronie
dochodowej i na najbliższej sesji zostaną dokonane przesunięcia środków. Wtedy będzie
można ogłosić przetarg na realizację zadania.
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11. przygotowano dokumentację na przeprowadzenie przetargu publicznego na zadanie
inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy;
12. rozstrzygnięto przetarg na „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości
Zalesie Śląskie przy Klubie Wiejskim i boisku sportowym”. Wygrała firma Gabart
z Izbicka. Przetargi na „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości
Raszowa” i „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej” będą jeszcze raz
powtórzone, ponieważ oferowane kwoty były wyższe od środków zabezpieczonych
w budżecie gminy.
13. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy.
Wygrała firma LARIX z Lublińca. Wcześniej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
wymienił znajdującą się w pasie drogowym starą azbestową sieć wodociągową.
14. Podpisano umowę na Orienteering w Gminie Leśnica dotyczącą wykonania map i
punktów w terenie.
15. Przeprowadzono coroczną kontrolę stanu dróg gminnych po okresie zimowym.
W najbliższym czasie zostanie wybrany wykonawca w celu wykonania robót
cząstkowych: metodą paczera i masą na gorąco.
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach tego zadania będzie
wykonany łącznik Zalesie Śląskie – Popice?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na wskazanym odcinku będą zaklejane tylko ubytki w
nawierzchni.

Ad. pkt 10
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił pismo Starosty Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2014 r.
znak: OR. 0232.2.2014.JCH w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem
Strzeleckim, a gminami z obszaru Powiatu Strzeleckiego w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
Kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza o przybliżenie tego tematu.
Pan Burmistrz poinformował, że z inicjatywy przedsiębiorcy strzeleckiego odbyło się
spotkanie samorządowców na temat dotyczący transportu zbiorowego. Następnie krótko
omówił jakie miało ono charakter.
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Ponadto dodał, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie radym przedłożony projekt
uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gmina Leśnica a Powiatem Strzeleckim
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Gminy Tarnów Opolski, Gminy Kobiór, Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach, Gminy Murów w zakresie poparcia działań mających na
celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast Rada
Gminy Olszanka podjęła uchwałę w sprawie negatywnego stanowiska dotyczącego działań
w przedmiocie utworzenia „autonomii gospodarczej Śląska”. Wszystkie Uchwały stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto przewodniczący obrad poinformował, że planowana pierwotnie na dzień 28 kwietnia
br. sesja Rady Miejskiej zostanie przesunięta na dzień 14 kwietnia 2014 r.
Radny Pan Piotr Górecki zwrócił się, aby urząd interweniował do właścicieli firm POLO
i CASTORAMA w sprawie stojących reklam. Mianowicie, aby firmy wymieniające reklamy
zabierały poprzednie ze sobą, a nie wyrzucały ich w rosnące obok krzaki.
Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, kto będzie wykonywał remont sieci
wodociągowej w Dolnej?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wyjaśniła, że
wszelkie prace na tym zadaniu będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w
Leśnicy. Zostały już zakończone prace związane z budową sieci wodociągowej w Dolnej.
Następnie będzie wykonane odtworzenie na całej szerokości jezdni tłuczniem kamiennym.
Radny Pan Rudolf Gajda poinformował, że w dniu 23 marca br. odbył się Gminny Turniej
Piłki Siatkowej drużyn mieszanych. Wzięło w nim udział 7 drużyn, a zwycięzcom została
drużyna młodzieżowa z Zalesia Śląskiego. W związku z powyższym złożył na ręce Pana
Mierzejewskiego – trenera gratulacje dla całej drużyny.
Radny Pan Barteczko zwrócił uwagę na zaniżenie asfaltu w rejonie przepustu na drodze
dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku pomiędzy Czarnocinem, a Dolną.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że został przeprowadzony coroczny przegląd dróg i zostanie
sprawdzone czy zadanie to zostało w nim ujęte.
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Radny Pan Górecki wnioskował, żeby przypomnieć Starostwu Powiatowemu w Strzelcach
Opolskich temat dotyczący bariery energochłonnej (balustrady) przy podjeździe do Góry
Świętej Anny od strony Leśnicy obok restauracji Zajazd Pod Górą Chełmską.

Ad. pkt 11
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLIII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek
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