Protokół Nr XLIV/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 13 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 31 marca 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- nawiązania współpracy między Gminą Leśnica a Powiatem Strzeleckim
w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Leśnica.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2013.
6. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Leśnica.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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- 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 13 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 31 marca 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
31 marca 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 31 marca 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej będzie miała swoje
odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej zmian budżetu i w budżecie gminy. W załączniku
dotyczącym wykazu przedsięwzięć proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych na
zadaniu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich” o kwotę 100.000,00 zł
i dokonać zmniejszenia o kwotę 55.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”. W wyniku
zakończenia procedury przetargowej okazało się, że na zadaniu dotyczącym przebudowy
budynku mieszkalnego w Leśnicy pozostaną oszczędności po przetargowe w wysokości
55.000,00 zł i dlatego proponuje się zmniejszyć wartość zadania. Natomiast w przypadku
rozbudowy klubu wiejskiego wynikła potrzeba przeprowadzenia dodatkowych robót
budowlanych koniecznych, aby obiekt wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
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 zmiany
wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/224/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 13 radnych).
- 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 13.377,00 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

- 8.034,00 zł

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki na realizację
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

-

5.230,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych -

5.343,00 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
zadań bieżących gmin (związków gmin) – środki na dofinansowanie
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 396.877,00 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie

- 268.000,00 zł

od km 0+002,75 do km 0+141,03
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych

-

8.034,00 zł

-

5.343,00 zł

do świadczenia pielęgnacyjnego
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym
- realizacja zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki

- 15.500,00 zł

niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”
- realizacja projektu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach
Kozielskich”

- 100.000,00 zł
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c) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 383.500,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka

- 143.000,00 zł

w kierunku Niwki działka nr 313, 313/1 i 627
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

- 15.500,00 zł

- realizacja projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego

- 55.000,00 zł

wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5”
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O

- 140.000,00 zł

Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice
- Leśnica wraz z dokumentacją projektową – dotacja dla Powiatu
Strzeleckiego
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce

- 30.000,00 zł

Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w m. Raszowa ul. Góry
Świętej Anny wraz z dokumentacją projektową – dotacja dla Powiatu
Strzeleckiego
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Następnie poruszył temat dotyczący ścieżki rowerowej Leśnica – Zdzieszowice, a mianowicie
teren pobocza leżący pomiędzy ścieżką, a jezdnią.
Pan Burmistrz poinformował, że temat ten już był kilkakrotnie poruszany, ale nie ma
konkretnego rozwiązania tego problemu. Wąski teren pozostawiono, aby samochody nie
wjeżdżały na ścieżkę rowerową. Jeden z pomysłów dotyczył utwardzenia tego kawałka drogi
tłuczniem lub rozważano możliwość posiania trawy. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma
konkretnych ustaleń w tym temacie.
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, na podstawie czego została określona kwota
268.000,00 zł na zadaniu dotyczącym remontu drogi gminnej w Porębie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że ww. kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego. W ramach tych
środków zostanie wykonany odcinek drogi gminnej biegnący od drogi powiatowej w kierunku
wodociągu.
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.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/225/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 13 radnych).
- nawiązania współpracy między Gminą Leśnica a Powiatem
Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały jest konsekwencją pisma Pana Starosty
Strzeleckiego skierowanego do gmin powiatu strzeleckiego w sprawie szeroko rozumianej
współpracy w zakresie transportu publicznego. Do tego tematu należy podejść z szerszej
perspektywy i muszą się wypowiedzieć wszystkie gminy z terenu powiatu strzeleckiego w tym
zakresie.
W związku z powyższym na dzisiejszą sesję przedkłada się projekt uchwały dotyczący
nawiązania współpracy między Gminą Leśnica, a Powiatem Strzeleckim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. Należy jednak pamiętać o tym, że jeszcze przez półtora
roku Gmina posiada zawartą umowę z firmą ARRIVA z Kędzierzyna-Koźla w zakresie
transportu dzieci do szkół.
Radny Pan Teodor Jahn dodał, że jest to tylko uchwała intencyjna. Na pewno wszelkie
szczegóły będą określone w późniejszym terminie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
nawiązania współpracy między Gminą Leśnica a Powiatem Strzeleckim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/226/14 w sprawie nawiązania
współpracy między Gminą Leśnica a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu
zbiorowego (głosowało 13 radnych).

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Leśnica
Pani Ewa Oglęcka – przedstawicielka Biura Projektowo-Konsultingowego z Opola
poinformowała,

że

projekt

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica dotyczy zmiany obecnie obowiązującego
planu. Plan spełnia wymogi wynikające z przepisów prawnych oraz zawiera poprawne
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oznaczenia graficzne. Zmian planu jest niewiele i nie naruszają one ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica przyjętego
Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r. Plan uwzględnia również zmiany
wprowadzone na etapie opracowania studium tj. tereny sportowe przy gimnazjum, nowy teren
produkcyjny przy stacji benzynowej. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
wnioskowało o zmianę przeznaczenia terenów usług publicznych na ul. Kozielskiej pod
budownictwo mieszkaniowe i tereny przy byłym dworcu kolejowym mające wcześniej
przeznaczenie usługi sportu i rekreacji zmieniono na tereny mieszkaniowe.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica przeszedł całą procedurę
formalno-prawną, był opiniowany przez Komisję Urbanistyczną oraz był uzgadniany
i opiniowany przez odpowiednie organy wymienione w ustawie o planowaniu przestrzennym.
Ponadto analizowane były wnioski i uwagi do planu. Do planu wpłynęły cztery uwagi, które
zostały rozpatrzone. Jednak jedna z nich nie została uwzględniona, co zostało przedstawione
w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad podkreślił, że podczas spotkań oraz debaty publicznej zostały
wyjaśnione wszystkie kwestie. Jednak zwrócił się z prośbą o przybliżenie radnym Załącznika
Nr 3 do projektu uchwały?
Pani Oglęcka szczegółowo omówiła wyżej wymieniony Załącznik, w którym został omówiony
sposób finansowania infrastruktury technicznej na terenie Gminy Leśnica.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/227/14 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w Gminie Leśnica w roku 2013
Pani Edyta Gola – Stanowisko Pracy do spraw Kultury podkreśliła, że program współpracy
Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego realizowany był w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
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kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy gminy Leśnica z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013 r. Główną formą tej współpracy były otwarte
konkursy ofert, które zostały ogłoszone w styczniu 2013 r., w ramach których organizacje
pozarządowe mogły składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych. W ramach
otwartych konkursów ofert udzielono dotacji następującym organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego:
- Gminnemu Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy na „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu” – kwota 154.200,00 zł,
- Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy na „Organizowanie w Ochronce
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP wychowania i edukacji dla dzieci
do lat 5” – kwota 8.000,00 zł,
- Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA w Leśnicy na
„Lato z orkiestrą” – kwota 10.000,00 zł,
- Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na
„Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych przy kole TSKN w Leśnicy” – kwota 8.000,00
zł,
- Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu na „Dzień
Matki w Lichyni” – kwota 1.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia w Górze Świętej Anny na
„Poradnię psychologiczno-rodzinną Góra Świętej Anny” – kwota 4.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni na festyn rodzinny – „Lato w Lichyni” – kwota
2.173,00 zł.
Również w ubiegłym roku udzielono dotacji poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
na realizację następujących zadań:
- Caritas Diecezji Opolskiej na ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą
mieszkańców gminy Leśnica w latach 2009-2013 – kwota 72.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Opolskiej na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica w latach 2009-2013 –
kwota 113.000,00 zł.
W ubiegłym roku na ww. zadania nie były ogłoszone konkursy, ponieważ umowy na zadania
z zakresu pomocy społecznej zostały zawarte w styczniu 2009 r. i obejmują okres pięcioletni.

8
Bardzo cieszy nas fakt, że organizacje są aktywne i składają oferty. W ubiegłym roku złożone
zostały dwie nowe oferty przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim.
Ponadto Gmina Leśnica stara się współpracować organizacyjnie i merytorycznie oraz służy
pomocą organizacjom pozarządowym. Nieodpłatnie użyczono klubom sportowym boiska
sportowe. Siedziby niektórych organizacji pozarządowych mieszczą się w budynkach będących
własnością gminy lub jednostek podległych na zasadzie nieodpłatnego użyczenia.
Imprezy odbywają się pod honorowym patronatem Burmistrza Leśnicy. W ubiegłym roku
powstała nowa strona internetowa www.ngo.lesnica.pl, na której prezentowane są informacje
i materiały dotyczące organizacji pozarządowych, jak również możliwości ich wsparcia.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, że we wszystkich zadaniach istnieją dwa
zbieżne pojęcia koszty zadania całkowite oraz dotacja z budżetu gminy. Pomiędzy tymi
pojęciami występują różnice. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie pojęcia koszty
zadania całkowite?
Pani Gola wyjaśniła, że są to koszty finansowe i niefinansowe zadania, które wykazują
organizacje. Dotacja nie stanowi 100 % wartości całego zadania. To mogą również być koszty
pracy wolontariuszy, ogółem mówiąc wkład własny zadania.
Radny Pan Jahn zauważył, że dotacje do organizacji pożytku publicznego są odpowiednie do
możliwości finansowych Gminy Leśnica i stanowią około 1,5 % wydatków ogółem budżetu
gminy. Jednoznacznie przodującymi pozycjami uwzględnionymi w sprawozdaniu jest ochrona
zdrowia udzielana poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej i sport poprzez Ludowe Zespoły
Sportowe. Stwierdził, że należy to utrzymywać, ponieważ jest to właściwy kierunek działania.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 (głosowało 13 radnych).
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Ad. pkt 6
Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013
dla gminy Leśnica
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy zapoznała radnych
z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leśnica, która została sporządzona
na podstawie sprawozdań. Zgodnie z nowelizacją wprowadzoną w 2011 roku ustawy o pomocy
społecznej gmina corocznie zobowiązana jest do przygotowania oceny zasobów pomocy
społecznej. Planując działania na kolejne lata Ośrodek Pomocy Społecznej musi uwzględnić
potrzeby w zakresie funkcjonowania ośrodka, jak również zabezpieczenia możliwości
świadczenia pomocy dla osób najuboższych. Analizując wydatki na poszczególne rodzaje
świadczeń należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wzrastający koszt utrzymania osób
starszych w domach pomocy społecznej. Koszty te wzrastają i są niezależne od gminy.
Większość osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to osoby samotne, za które
odpłatność ponosi gmina.
Kolejnym priorytetem będzie zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2015 r. asystenta rodziny. Z uwagi
na możliwość pozyskania środków finansowych z ministerstwa już w tym roku wystąpiono
z wnioskiem o zatrudnienie asystenta rodziny, na którego otrzymano 100 % dotacji. Jeżeli
jednak się uda będzie on zatrudniony od czerwca tego roku i wszelkie koszty zatrudnienia będą
poniesione w ramach dotacji.
Od przyszłego roku zaistnieje konieczność zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie
mniej niż trzech pracowników socjalnych. Jednak najprawdopodobniej ten obowiązek zostanie
spełniony już w tym roku. Do tej pory w Gminie Leśnica było zatrudnionych dwóch
pracowników.
Pozostałe tematy przedstawione zostały w formie tabelarycznej. Prognozy na rok 2014
sporządzono w oparciu o plan budżetu oraz na podstawie przewidywanych potrzeb wydatków
uwzględniających aktualną sytuację.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są zapytania, bądź uwagi do przedstawionej
informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leśnica?
Radny Pan Stefan Rudol zwrócił się o wyjaśnienie różnicy pomiędzy zapisem wskaźnik
dostępności kadry pracy socjalnej I i wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II.
Pani Izbicka wyjaśniła, że wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I uwzględnia liczbę
pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców całej gminy. Natomiast wskaźnik
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dostępności kadry pracy socjalnej II oznacza liczbę pracowników socjalnych do liczby rodzin
(w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną, czyli wszystkie osoby
i rodziny korzystające z pomocy społecznej. W tej tabeli również uwzględnione są osoby, które
uzyskały poradę.
Radni nie zgłosili więcej żadnych zapytań do przedstawionej informacji.

Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:


1 kwietnia br. odbyło się spotkanie Związku Hodowców Koni w sprawie uzgodnień
dotyczących Przeglądu Koni w Porębie,

 2 kwietnia br. – spotkanie z przedstawicielami Związku Artystów Plastyków Oddział Opole
w sprawie uzgodnień kolejnego międzynarodowego pleneru malarskiego Góra Świętej
Anny,
 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie
gazociągu przebiegającego przez województwo opolskie,
 3 kwietnia br. w odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Euroregionu Pradziad,
 3 kwietnia br. spotkanie konsultacyjne w sprawie kompleksu boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej w Leśnicy,
 4 kwietnia br. spotkanie z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej w Leśnicy,
 6 kwietnia br. odbył się Przegląd Twórczości Śląskiej w Parku Miejskim w Leśnicy,
 7 kwietnia br. – szkolenie dla osób zainteresowanych ze sołectw Gminy Leśnica dotyczące
tworzenia typowych śląskich koron dożynkowych,
 7 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli OSP Raszowa oraz projektanta na temat
koncepcji rozbudowy remizy OSP Raszowa,
 8 kwietnia br. – posiedzenie Rady Programowej oraz Lokalnej Grupy Działania Kraina
Świętej Anny,
 8 kwietnia br. w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się spotkanie poświęcone
bajkom Braci Grimm,
 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek szkolnych i przedszkolnych
z terenu gminy,
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 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie z firmą MGGP w sprawie kolejnego odcinka
gazociągu,
 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Przyrody funkcjonującej przy Radzie
Ochrony Środowiska w Opolu,
 12 kwietnia br. otwarta została wystawa prezentująca dorobek artystyczny franciszkańskich
braci zakonnych związanych z klasztorem w Górze Świętej Anny. Z okazji jubileuszu 250lecia obchodów kalwaryjskich i 100-lecia Groty Lurdzkiej koncert w bazylice św. Anny dał
Józef Skrzek,
 14 kwietnia br. nastąpiło oficjalnie przekazanie placu budowy realizowanego zadania
pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA 2000
na Górze Świętej Anny.
Radny Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem, czy firma startująca w przetargu
dotyczącym „Przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5” była jedyną?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że oferentów było czworo, ale został wyłoniony wykonawca zadania,
który złożył najniższą ofertę cenową.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. zadanie dotyczące remontu drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy w dniu dzisiejszym zostało
zgłoszone do odbioru. Kwota wykonania zadania wynosi 86.548,02 zł, a wykonawcą jest
firma Larix z Lublińca;
2. zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim w dniu
dzisiejszym rozpoczęto prace związane z odtworzeniem wadliwie ułożonej warstwy
ścieralnej;
3. dokonano przeglądu gwarancyjnego wybudowanej kanalizacji w Łąkach Kozielskich oraz
stanu drogi powiatowej;
4. zadanie pn. Rozbudowy klubu wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie trwają
roboty wykończeniowe. Dokonano wyboru kafelek ściennych i podłogowych. Na obiekcie
trwają roboty elewacyjne.
5. zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – podpisano umowę z firmą Rajbud z Leśnicy wyłonioną w ramach
postępowania przetargowego;
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6. zadanie pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny – w dniu 7 kwietnia br. podpisano umowę z firmą
Adamietz Sp. z o. o. z Strzelec Opolskich, a w dniu dzisiejszym przekazano plac budowy;
7. zadanie pn. Remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Świętej
Anny przy ul. Szkolnej – wykonano koncepcję wykonania sanitariatu w klubie wiejskim.
Dokonano wyboru kafelek wspólnie z radą sołecką.
8. zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy – w dniu 3 kwietnia br. w urzędzie
odbyło się spotkanie robocze w sprawie dopracowania koncepcji budowy kompleksu
sportowego w Leśnicy z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przedstawicielami
organizacji społecznych. Inwestor wraz z projektantem dokumentacji analizują wszelkie
rozwiązania, aby wybrać najkorzystniejszy wariant dla inwestora i użytkowników obiektu.
9. zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Raszowej - wyłoniono projektanta na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej remizy.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą uzupełnione ubytki na drogach
gminnych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na chwilę obecną został dokonany przegląd dróg gminnych
i jesteśmy w trakcie zapytania cenowego na remonty cząstkowe.
Pan Marian Gorgosch dodał, że do dnia dzisiejszego wpływają oferty na remonty grysami
i emulsjami, a do przyszłego tygodnia będą wpływać oferty na remonty cząstkowe masą na
gorąco.
Radny Pan Rudol zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
przeprowadzi jeszcze jakieś cięcia drzew wzdłuż Alei Czereśniowej?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że po interwencji Pana Radnego temat ten został przekazany do
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w wyniku czego rozpoczęła się wycinka
i czyszczenie całej alei większe niż w latach wcześniejszych.
Radny Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy bieg Aleją Czereśniową odbędzie się
ulicą?
Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
potwierdziła, że bieg Aleją Czereśniową będzie przebiegał jezdnią. Uczestnicy biegu
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wystartują ze skrzyżowania Leśnica-Poręba. Meta będzie znajdować się przy Muzeum Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny. W związku z tym zostało skierowane pismo do Policji
o zabezpieczenie całej trasy biegu. Głównym inicjatorem jest Pani Katarzyna Kozołup jako
gminny animator sportu.
Radny Pan Garbacz jeszcze raz poruszył temat dotyczący pobocza przy ścieżce rowerowej
Leśnica-Zdzieszowice. Zaproponował, aby dla poprawienia widoczności wprowadzić
oznakowanie poziome w formie linii krawędziowej i osi jezdni. Takie rozwiązanie spełniałoby
dwie funkcje tzn. kierowca jadący samochodem widziałby krawędź jezdni, co zabezpieczałoby
przed wyjazdem poza linię ciągłą oraz poprawiłoby bezpieczeństwo szczególnie w porze
nocnej.
Pan Burmistrz stwierdził, że temat ten został już przekazany do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich i w chwili obecnej czekamy na odpowiedź. Niemniej jednak
zaproponował, aby Pan radny wystosował także pismo w tej sprawie do Starostwa.
Radny Pan Teodor Jahn zaproponował ustawienie na wskazanym odcinku drogi słupki
ostrzegawcze co 20 m.

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

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

