Protokół Nr XLV/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 9 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 14 kwietnia 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację
zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
7. 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 9 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
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porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 9 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
14 kwietnia 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 14 kwietnia 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 9 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Opolskich w formie darowizny finansowej
na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego. W 2013 r. Komendant
Główny PSP wprowadził wytyczne określające standardy wyposażenia Jednostek RatowniczoGaśniczych w sprzęt do ratownictwa medycznego, umożliwiający udzielenie pomocy
w przypadkach, gdy siły państwowego ratownictwa medycznego nie będą mogły zaopatrzyć
wszystkich poszkodowanych z uwagi na znaczną ich liczbę. Wskazane wytyczne nałożyły na
KP PSP obowiązek posiadania dodatkowo takiego wyposażenia. Koszt jego zakupu przekracza
kwotę 12 tys. zł i nie jest możliwy do zrealizowania przez zbyt skromne środki finansowe
w budżecie KP PSP.
W związku z powyższym proponuje się udzielić z budżetu gminy Leśnica pomocy finansowej
Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu
i urządzeń do ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich.
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 udzielenia
pomocy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/228/14 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej (głosowało 9 radnych).

- 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 50.000,00 zł oraz
na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” o kwotę 1.265.000,00 zł.
Środki w wysokości 1.265.000,00 zostaną przesunięte z nadwyżki budżetowej.
Natomiast w przypadku rozbudowy klubu wiejskiego proponuje się zwiększyć środki na
wyposażenie obiektu.
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 XLV/229/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 9 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 przychody budżetu gminy o kwotę 1.265.000,00 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych

- 1.265.000,00 zł

b) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 10.500,00 zł, z tego:
- drogi publiczne gminne – odszkodowanie za słup oświetleniowy

-

1.333,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy

-

1.000,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 -

233,00 zł

w Strzelcach Opolskich w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza
rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy do m2
powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych
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przeznaczonej na cele remontowe
- odsetki od pożyczki udzielonej Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury

-

381,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z te- -

240,00 zł

i Rekreacji w Leśnicy

renu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzieszowicach
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

6.360,00 zł

- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt miesz- -

193,00 zł

w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
kańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej
- wpływy z tytułu wpłaconych należności za lata ubiegłe opłaty rodziny -

435,00 zł

za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej
- wykonanie kserokopii dokumentacji na budowę przyłącza do pro-

-

325,00 zł

- opłata od posiadania psów

-

1.700,00 zł

- odsetki od pożyczki udzielonej Powiatowi Strzeleckiemu

-

1.812,00 zł

- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy

-

628,00 zł

- remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni

-

30.000,00 zł

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

-

2.000,00 zł

- zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola w Leśnicy

-

5.000,00 zł

- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

6.360,00 zł

- remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy

-

15.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej

-

10.000,00 zł

- realizacja projektu pn. „Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach

-

50.000,00 zł

jektowanego złącza kablowo-pomiarowego do Klubu Wiejskiego
w Łąkach Kozielskich
c) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 4.140,00 zł, z tego:

Społecznej
d) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.383.360,00 zł, z tego:

Pożarnej w Strzelcach Opolskich na doposażenie w sprzęt
i urządzenia do ratownictwa medycznego

w Warszawie na wyjazd młodzieży do Niemiec

Kozielskich”
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- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy

- 1.265.000,00 zł

e) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 112.000,00 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie

- 105.000,00 zł

od km 0+002,75 do km 0+141,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup garażu blaszanego

-

2.000,00 zł

-

5.000,00 zł

dla OSP Raszowa
- utrzymanie Publicznego Przedszkola w Leśnicy

Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 5.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. W ramach tych środków planuje
się zamontować monitoring wizyjny na terenie siedziby zakładu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/230/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 9 radnych).
- przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności
na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Pan Burmistrz poinformował, że od kilku miesięcy Gmina czyniła starania o pozyskanie
środków zewnętrznych na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Leśnica.
W wyniku czego została zakwalifikowana do przyznania środków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie w kwocie
13.175,00 zł Rada Miejska musi podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia środków finansowych.
Ten wymóg stanowi jeden z warunków podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto dodał, że równolegle w ramach obszaru funkcjonalnego subregionu KędzierzyńskoKozielskiego trwają prace nad projektem związanym z niską emisją. Planuje się, że będzie to
jeden spójny projekt dla dwóch powiatów.
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Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, w jakim przedziale czasowym plan zostanie
wcielony w życie?
Pan Andrzej Iwanowski stwierdził, że harmonogram realizacji projektu zakłada, że jego
zakończenie nastąpi w I kwartale 2015 r. Wszystkie zadania wymienione w planie muszą zostać
opisane i program gospodarki niskoemisyjnej należy przyjąć poprzez podjęcie uchwały.
Natomiast perspektywa realizacji planu będzie wieloletnia.
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy w planie będą ujęte nośniki energii?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Leśnica została negatywnie przedstawiona w opracowanym
planie ochrony powietrza dla województwa opolskiego. W planie województwa są wskazane
cele, zadania do uzyskania i wykonania przez gminę. Aby starać się o ewentualne środki
zewnętrzne na gospodarkę niskoemisyjną, czyli na wymianę źródeł ciepła (kotłów, pieców)
niezbędne jest posiadanie w gminie opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej. W planie
gminnym na pewno pojawią się cele do uzyskania, które będą spójne z planem wojewódzkim.
Jak szybko osiągnie się te cele, czyli świeże powietrze, będzie zależało od możliwości
finansowych gminy i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Ponadto dodał, że co roku z budżetu gminy przeznaczane są środki na działania proekologiczne
polegające

na

dofinansowaniu

do

budowy

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

i w perspektywie dwóch lat temat ten prawdopodobnie straci na zainteresowaniu. Wtedy środki
te mogłyby zostać przekazane na działania proekologiczne, ale związane z gospodarką
niskoemisyjną.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/231/14 w sprawie przyjęcia
środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (głosowało 9 radnych).
- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w tym zakresie był tematem
posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 19 maja 2014 roku.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag,
ani zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że temat dotyczący sieci wodociągowej m. in. hydrantów
przeciwpożarowych i pozostałych był wielokrotnie poruszany. System taki funkcjonował
w naszej gminie od wielu lat i był uzgodniony ze Państwową Strażą Pożarną. W ostatnich
miesiącach w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy miała miejsce kontrola z PSP
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku której, okazało się, że w gminie mają
funkcjonować i być sprawne wszystkie hydranty. Dlatego też pojawiła się potrzeba zmian
w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana ta została zapisana
w rozdziale 10 w § 27, który mówi, że „woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana
z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej”. W wyniku wprowadzenia wyżej
wymienionych zmian zostały również dokonane zmiany w rozdziale II, w którym określono
minimalne poziomy usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej dostosowane
do uregulowań prawnych i wytycznych wyższego rzędu.

Radny Pan

Jahn poruszył następujące tematy oraz wniósł uwagi do projektu uchwały,

a mianowicie:
- zaproponował, aby w § 1 dopisać Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy jako
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- w poprzedniej uchwale było określone minimalne ciśnienie, które przedsiębiorstwo ma
obowiązek zapewnić, a teraz nie zostało to wskazane,
- czy w jednej gminie mogą być inne lokalne warunki techniczne i ekonomiczne, co wynika
z § 10 „1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa cykl rozliczeń obowiązujący
odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych
świadczonych usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz
skutki niedotrzymania terminu zapłaty”? oraz powinne być określone skutki niedotrzymania
terminu zapłaty tzn. jeżeli odbiorca nie zapłaci dwóch rachunków to zostanie wszczęte
postępowanie,
- jak ustalić ilość pobranej wody z hydrantu, co zostało określone w § 29 „uprawnieni do poboru
wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego o każdorazowym miejscu poboru oraz ilości pobranej wody”?,
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- w § 30 „przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując
ceny ustalone w taryfie” mówi się o cenie ustalonej w taryfie. Jednakże w naszych taryfach na
wodę nie posiadamy takowej ceny. W związku z tym, którą z tych taryf się stosuje, ponieważ
w poprzedniej uchwale była ustalona cena za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że celowo w rozdziale I nie wskazano przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. Regulamin jest aktem ogólnym i obejmuje odbiorców usług dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśnica. Na terenie gminy może pojawić się
inny przedsiębiorca, który będzie dostarczał wodę i dlatego też nie wskazano żadnego podmiotu
tzn. zapis regulaminowy nie może wykluczać kogokolwiek z rynku.
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza dodał, że nie wolno zapomnieć, że na terenie
gminy funkcjonuje również przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach
Gospodarki Komunalnej w Zdzieszowicach, które ma stację wodociągową na terenie
Raszowej. Przedsiębiorstwo to w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza
Leśnicy o wyrażenie zgody na rozpoczęcie działalności na naszym terenie.
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy zaznaczyła, że
w poprzednim regulaminie było określone minimalne cieśnienie jako równe wysokości
najwyżej usytuowanego punktu poboru wody plus 8 m, a w obecnym regulaminie zapisano, że
te wymagania wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Ponadto stwierdziła, że przez cykle rozliczeń określone w § 10 należy rozumieć rozliczenie
kwartalne dla prywatnych odbiorców, a dla pozostałych odbiorców rozliczenie miesięczne.
Zakład w ten sposób ma określone cykle rozliczeń. Natomiast skutki nie dotrzymania terminu
zapłaty są określone w umowie zawartej przez ZGK z mieszkańcem gminy.
Radny Pan Jahn podkreślił, że w zawartym przed czterema latami aneksie do umowy nie
znajduje się takowy zapis.
Pani Ciecior – co zaś tyczy się warunków technicznych i ekonomicznych to chodzi o moce
przerobowe zakładu. Żadne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dokonuje
odczytów co miesiąc, gdyż jest to technicznie niemożliwe - duża czasochłonność i jednocześnie
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
Pan Iwanowski podkreślił, że zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicza Straż
Pożarna na następny dzień po akcji ratowniczej informują ZGK o miejscu poboru oraz
o orientacyjnej ilości pobranej wody.
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Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy w ubiegłym roku były podawane te dane
i zarazem rozliczane?
Pani Ciecior poinformowała, że jest to na bieżąco podawane oraz rozliczane. W skali roku jest
to kilkadziesiąt metrów. Jeżeli woda jest tankowana do samochodu strażackiego to strażacy
wiedzą jaka jest jego pojemność i ile pobrali wody.
Ponadto w każdej taryfie znajduje się zapis, że cena ustalona w taryfie służy także rozliczeniom
wody pobranej na cele przeciwpożarowe. Pełna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest składana wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/232/14 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (głosowało 9 radnych).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:


16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Świętej Anny,

 17 kwietnia br. – debata z przedstawicielami Policji w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich w sprawie bezpieczeństwa na drogach,
 17 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Świętej Anny,
 28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji
Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 30 kwietnia br. dokonano odbioru budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni
w związku z remontem obiektu,
 30 kwietnia br. – 2 maja br. – goszczono gości z Hirschaid,
 1 maja br. odbyło się Święto Kwitnącej Czereśni w Parku w Leśnicy,
 14 maja br. – spotkanie w Filharmonii Opolskiej w Opolu, w którym uczestniczył Prezydent
RP Pan Bronisław Komorowski,
 15 maja br. – w Parku Miejskim w Leśnicy odbył się Sejmik ekologiczny organizowany
przez Szkołę Podstawową w Leśnicy,
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a poszczególnymi jednostkami OSP działającymi na terenie gminy Leśnica,
 16 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
 19 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej,
 20 maja br. odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie
projektu kluczowego Góra Świętej Anny,
 21 maja br. odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji Panem Krzysztofem
Łyżwą i Wicekomendantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Panem Janem
Lachem w sprawie szkolenia policjantów z całej Polski, które między innymi będzie
odbywało się na Górze Świętej Anny,
 22 maja br. odbył się Dzień Strażaka w Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach
Opolskich,
 23 maja br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z młodzieżą z Hirschaid, która przez
tydzień przebywała w naszej gminie,
 24 maja br. na Górze Świętej Anny odbyła się 93 rocznica wybuchu III Powstania
Śląskiego,
 24 maja br. Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny obchodziło swoje 50lecie,
 27 maja br. odbyło się walne posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Krainy Świętej Anny,
 28 maja br. w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie samorządowców
i przedsiębiorców z terenu Powiatu strzeleckiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego
na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy unijnej.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. zadanie pn. Rozbudowa klubu wiejskiego w Łąkach Kozielskich – na obiekcie trwają
roboty wykończeniowe. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowanie terenu. W dniu
wczorajszym została zamontowana brama garażowa do garażu strażackiego. Przygotowuje
się dokumentację odbiorową;
2. zadanie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5 – w dniu 29 kwietnia br. dokonano przekazania placu budowy. Prace
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rozpoczęto od wykonania zadaszenia zabezpieczającego wejście do budynku oraz
ogrodzenia budowy;
3. zadanie pn. Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny – na obiekcie rozpoczęto prace budowlane zgodnie
z harmonogramem. Wykonano palowanie na głębokość 9 – 12 m pod lokalizację platform
widokowych. Uzgodniono dostawcę blach cortenowych. W każdy czwartek odbywa się
posiedzenie rady budowy;
4. zadanie pn. Remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Świętej
Anny przy ul. Szkolnej – w dniu 12 maja br. podpisano umowę z wykonawcą zadania firmą
BUD-MARK z Zalesia Śląskiego. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 20 maja br.
Wspólnie z przedstawicielami sołectwa uzgodniono rodzaj płytek podłogowych
i ściennych;
5. zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy – uzgodniono koncepcję budowy
i złożono dokumentację do pozwolenia na budowę;
6. zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Raszowej - wyłoniono projektanta Panią Ilonę
Giemzę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej remizy. Odbyły
się również spotkania, podczas których wspólnie z przedstawicielami straży pożarnej
w Raszowej uzgodniono szczegóły projektu budowlanego.
7. zadanie dotyczące zakupu i montażu bram garażowych w remizie OSP w Wysokiej – w dniu
14 maja br. podpisano umowę z firmą ASTRUM-STAS Elżbieta i Roman Staś Sp. Jawna
z Opola na zakup i zamontowanie 2 bram garażowych firmy Hörmann w remizie OSP;
8. zadanie dotyczące remontu kąpieliska miejskiego w Leśnicy – trwają prace remontowe
dużego i małego basenu polegające na uzupełnieniu zaprawą renowacyjną ubytków
w nieckach basenowych;
9. zadanie dotyczące termomodernizacji budynku klubu wiejskiego w Zalesiu Śląskim –
inwestorem tego zadania jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim w Opolu, a gmina w tym zakresie daje wsparcie merytoryczne. Obecnie trwają
prace dociepleniowe budynku klubu wiejskiego;
10. zadanie dotyczące remontu drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy w dniu 2014 r. odbył się
odbiór końcowy zadania;
11. zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – w dniu
13 maja 2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania po wykonaniu poprawy warstwy
ścieralnej. Do końca miesiąca zostanie złożony wniosek o płatność do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz wystąpi się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej w Opolu o ostatnią transzę pożyczki. Wystosowano również pisma
od mieszkańców z prośbą o podłączenie się do kanalizacji do końca maja 2014 r. w celu
uzyskania efektu ekologicznego;
12. zadanie pn. Remont drogi gminnej w Porębie, w związku z powodzią, która miała miejsce
w czerwcu 2013 r. – przeprowadzono przetarg, który wygrała firma Transkom z Jaryszowa
za kwotę 140.806,51 zł. W dniu 28 maja br. złożono wniosek o dotację do Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
13. zadanie dotyczące placu zabaw w Wysokiej – wynikła konieczność przeprowadzenia
dodatkowych robót, na które zostały zabezpieczone środki finansowe na dzisiejszej sesji;
14. zadanie dotyczące placu zabaw w Zalesiu Śląskim przy boisku – rozstrzygnięto przetarg,
w wyniku którego wygrała firma Gabart z Izbicka,
15. zadanie dotyczące placu zabaw w Zalesiu Śląskim przy klubie – rozstrzygnięto przetarg,
w wyniku którego wygrała również firma Gabart z Izbicka,
16. zadanie dotyczące placu zabaw w Raszowej – w dniu 24 kwietnia br. podpisano umowę
z firmą NOVUM;
17. zadanie dotyczące Orienteering w Gminie Leśnica – są wykonywane mapy, ustawione
słupki w terenie, wykonano elementy motywujące, w trakcie realizacji jest strona
internetowa.
Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący rady poinformował radnych, iż w dniu dzisiejszym na jego ręce wpłynęło
pismo radnego Pana Piotra Góreckiego będące oświadczeniem o zrzeczeniu się mandatu
radnego. Następnie wniósł o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia
wskazanego wyżej oświadczenia i podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały.
Radni przez aklamację uzupełnili porządek obrad o punkt zaproponowany przez
przewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo radnego Pana Piotra Góreckiego dotyczące
zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miejskiej w Leśnicy. Pismo w załączeniu niniejszego
protokołu.
Ponadto zwrócił się do Pana Góreckiego o złożenie ewentualnych wyjaśnień.
Pan Piotr Górecki zaznaczył, że ze względów osobistych zrzeka się mandatu radnego Rady
Miejskiej w Leśnicy.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych pytań.
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/233/14 w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego (głosowało 8 radnych, Radny Górecki nie brał udziału w głosowaniu).
Przewodniczący obrad bardzo gorąco podziękował Panu Piotrowi Góreckiemu za pracę na
rzecz mieszkańców sołectwa Góra Świętej Anny oraz całej społeczności gminnej. Życzył wiele
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.
Pan Piotr Górecki podziękował wszystkim za wspaniałą atmosferę, dobre słowo, okazaną
pomoc i współpracę. Stwierdził, że będzie jeszcze działał jako sołtys Góry Świętej Anny.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są inne sprawy do poruszenia?
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy Zarząd Dróg Powiatowych
w Strzelcach Opolskich będzie wykaszał trawę wzdłuż dróg powiatowych? Powoduje to
ograniczenia widoczności i zagrożenie dla użytkowników. Niektóre sołectwa we własnym
zakresie wykaszają trawę.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że osobiście przypominał Staroście Strzeleckiemu o wykoszeniu
poboczy wzdłuż dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Leśnica. Z informacji
uzyskanej od Starosty wynika, że wcześniej był ogłoszony przetarg na koszenie trawy wzdłuż
dróg powiatowych, ale firma wycofała się przed podpisaniem umowy. W związku z tym
ogłoszono drugi przetarg, podpisano umowę z wykonawcą zadania. Z umowy wynika, że firma
ma termin do połowy czerwca br. na wykonanie zadania.
Radny Pan Golly zwrócił się z zapytaniem, czy będą wycięte pozostałe topole znajdujące się
przy drodze jadąc z Zalesia Śląskiego w stronę Cisowej?
Ponadto, czy zostanie przeprowadzony remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
przebiegającej równolegle do drogi wojewódzkiej, a stanowiącej przedłużenie ul. Świętej
Jadwigi w Zalesiu Śląskim (kierunek Popice)?
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Nieruchomościami podkreśliła, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wydało
decyzję na wycinkę drzew, która będzie następować sukcesywnie, przez okres paru lat.
Pan Burmistrz stwierdził, że wskazane zadanie zostanie zrealizowane w ramach remontów
bieżących na drogach.
Radna Pani Maria Reinert podziękowała w imieniu mieszkańców sołectwa Raszowa za
wybudowany chodnik na ul. Góry Świętej Anny.
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że w dniach 7 – 8 czerwca br. odbędzie się Road
Maraton w Gminie Leśnica, czyli impreza kolarstwa szosowego „Annogórski Klasyk”
w ramach cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton. W sobotę o godzinie 1300 rozpocznie
się maraton ze startu wspólnego z Rynku w Leśnicy, a zakończenie o godz. 1700. Natomiast
w niedzielę odbędzie się jazda drużynowa na czas od godz. 1300. Trasa Road Maratonu będzie
przebiegała przez następujące miejscowości: Leśnica, Lichynia, Czarnocin, Dolna, Kadłubiec,
Wysoka, Góra Świętej Anny, Zdzieszowice – rondo.
W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na zamknięcie
niektórych dróg. Ruch kierowany będzie przez funkcjonariuszy Policji oraz przy pomocy
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLV
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

