Protokół Nr XLVI/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 14 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 29 maja 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica,
- w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie – Koźlu,
- w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad
jego ustalania,
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej,
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. Raport o gminie Leśnica za 2013 rok.
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
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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.
- 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 29 maja 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
29 maja 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 29 maja 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zarówno sprawozdanie finansowe gminy, jak
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniach komisji problemowym w dniach 16 maja br. i 16 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do sprawozdań, które
były szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji?
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Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2013 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/234/14 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2013 rok (na 14 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych, za podjęciem
niniejszej uchwały głosowało 13 radnych).
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, iż rada przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium winna zapoznać się z następującymi dokumentami:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Ponadto dodał, iż w czasie debaty absolutoryjnej radni zapoznają się również z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Ad. pkt 1, 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
Sprawozdanie finansowe
Przystępując do rozpatrzenia ww. dokumentów przewodniczący obrad nadmienił, że zarówno
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie
finansowe zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji problemowych w dniach
16 maja br. i 16 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
Ponadto dodał, że dokumenty te zostały omówione również w poprzednim punkcie obrad
dotyczącym rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych sprawozdań.
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Ad. pkt 3
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Przewodniczący obrad stwierdził, że kolejnym dokumentem z którym powinna zapoznać się
rada jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
Leśnica za 2013 r.
Wobec tego przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 113/2014 z dnia 25 kwietnia 2014
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedmiotowej
opinii. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Przewodniczący obrad poinformował, iż informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego gminy Leśnica stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Leśnica za 2013 rok. W związku z czym dokument ten został rozpatrzony przy
omawianiu wyżej wymienionego sprawozdania.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania dotyczące informacji o stanie mienia?
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji dalszego punktu obrad.
Ad. pkt 5
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu
gminy za dany rok budżetowy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Komisja Rewizyjna pismem z dnia 26 maja 2014 r., znak: OR. 0012.4.3.2014 przekazała
Radzie Miejskiej w Leśnicy wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy realizując
tym samym wymóg wynikający z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a mianowicie obowiązek
przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium
dla burmistrza.
Dodał również, że pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak: OR. 0012.4.3.2014 Komisja Rewizyjna
zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
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o opinię na temat wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla burmistrza.
Pani Maria Reinert - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy wyrażone w Uchwale Nr 1/14 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok oraz wystąpienia z wnioskiem do
Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań, bądź uwag do przedłożonego
stanowiska Komisji Rewizyjnej. Poinformował także, że na ewentualne pytania, bądź uwagi
odpowiedzi udzieli Pani Maria Reinert - przewodnicząca komisji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, ani pytań w tej kwestii.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr 228/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są jeszcze pytania do dokumentów
przedstawionych w procedurze absolutoryjnej?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych dokumentów.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/235/14 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (na 14 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych, za
podjęciem niniejszej uchwały głosowało 13 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).
Przewodniczący obrad złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi oraz podziękował za
pełną zaangażowania pracę i za wszelkie działania zapewniające rozwój Gminy Leśnica, a
przede wszystkim za prawidłowe, gospodarne i efektywne zarządzenie gminą.
Pan Burmistrz zwrócił się do przewodniczącego rady oraz radnych ze słowami podziękowania
za udzielone absolutorium. Absolutorium to pozytywna opinia wykonania zadań za miniony
rok budżetowy udzielona burmistrzowi jako organowi wykonawczemu, który swoje zadania
wykonuje za pomocą Urzędu Miejskiego. To również pozytywna ocena pracy zastępcy
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burmistrza, wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, a także
kierowników i pracowników jednostek podległych. Jeszcze raz podziękował za pozytywną
opinię i konstruktywną współpracę.
Ad. pkt 5
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. Proponuje się
zwiększyć plan dochodów budżetu gminy, a tym samym plan wydatków bieżących z uwagi na
realizację projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem” w wysokości 118.240,00 zł. Również plan
dochodów zwiększy się o kwotę 50.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
dotyczących „Utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa”
(25.000,00 zł) i „Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Wysokiej” (25.000,00 zł).
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 XLVI/236/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 13 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 223.530,00 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 118.240,00 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 – finansowanie projektu pn. „Urząd na piątkę
z plusem”
- podatek od spadków i darowizn

- 25.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- 15.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki - 15.000,00 zł
od osób fizycznych
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- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację -

290,00 zł

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – refundacja
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za organizację
i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie
użytecznych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 50.000,00 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich – dofinansowanie projektów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Utworzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa” oraz
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej”
b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 292.330,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu

- 20.000,00 zł

Śląskim wraz z przebudową części drogi gminnej ul. XV Lecia
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna-Czarnocin, - 20.000,00 zł
działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1,
259/1 i 255/1 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Kadłubcu

-

6.000,00 zł

- modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna

- 35.000,00 zł

- DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska – dotacja dla
Powiatu Strzeleckiego
- przebudowa konstrukcji pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki

- 20.000,00 zł

postojowej w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie
- Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Poręba ul. Wiejska
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Urząd na piątkę z plusem”

- 118.240,00 zł

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy – refun- -

290,00 zł

dacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bie- -

1.800,00 zł

żące ich utrzymanie, w tym: wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo
Wysoka
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunal-

-

5.000,00 zł
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nych w miejscowości Krasowa
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- -

6.000,00 zł

Społecznej
- wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Kadłubcu

- 60.000,00 zł

c) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 68.800,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – wsparcie inicjatyw sołectw

- 1.800,00 zł

i osiedli – Sołectwo Wysoka
- remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy

- 9.900,00 zł

- remont dróg wewnętrznych

- 10.000,00 zł

- zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych

- 6.000,00 zł

- remont budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy - 7.000,00 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży

- 6.000,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich - 8.100,00 zł
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie - 10.000,00 zł
Śląskie przy boisku sportowym
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa- 10.000,00 zł
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Następnie zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dotyczącego przebudowy konstrukcji
pobocza dla potrzeb wyznaczenia zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej przebiegającej
przez sołectwo Poręba?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to teren w Porębie jadąc z Leśnicy w kierunku Strzelec
Opolskich po prawej stronie pomiędzy krawędzią jezdni, a granicą gruntu należącego do Sióstr
Służebniczek w Porębie. Będzie to teren przeznaczony pod zatokę postojową.
Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, że zmiany budżetu gminy omawiane przez Pana Burmistrza
spowodowane są głównie pojawieniem się dodatkowych dochodów budżetu gminy. Dobry
kierunek jest taki, że duża część środków tj. kwota 223.530,00 zł zostanie przeznaczona na
zadania inwestycyjne, których jest około 5. Dotychczasowe starania oraz zmiany budżetu, które
będą uchwalone na dzisiejszej sesji spowodują, że wskaźnik wydatków majątkowych do
wydatków ogółem wzrośnie do 29,2 %, gdzie w ubiegłym roku wyniósł 21,5 %. Wiadomo, że
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wydatki majątkowe wzbudzają największe zainteresowanie, gdyż zostawiają trwały ślad
w majątku gminy.
Następnie Pan Jahn zwrócił się o wyjaśnienie tematu dotyczącego wykonania ogrodzenia
wokół boiska sportowego w Kadłubcu tzn. jakie założenia zostały przyjęte do wyceny projektu
i jak ma ono wyglądać?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że będzie to ogrodzenie panelowe z podbudową betonową. Będą
zamontowane dwie bramy wjazdowe, dwie furtki przy tylnym piłkochwycie oraz dwie furtki w
okolicach linii połowy boiska.
Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej dodał, że w kalkulacji
został ujęty panel o grubości drutu 6 mm. Kwota zabezpieczona w projekcie uchwały stanowi
realną kwotę projektu wyliczoną na podstawie cen producenta. W najbliższym czasie będą
wysyłane zapytania ofertowe do firm.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski podziękował za wprowadzenie do budżetu gminy zadania
dotyczącego przebudowy drogi gminnej ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim wraz z przebudową
części drogi gminnej ul. XV Lecia, ponieważ od kilku lat trwało monitorowanie tego tematu, a
tym samym były czynione starania o jego realizację. W ostatnim czasie zostało zrealizowanych
kilka zadań w sołectwie Zalesie Śląskie, z których bardzo są zadowoleni mieszkańcy. Należy
również zwrócić uwagę na bardzo duże zaangażowanie oraz bardzo dobrą współpracę sołtysa,
rady sołeckiej i grupy odnowy wsi, która prężnie działa w sołectwie.
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 XLVI/237/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 13 radnych).
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie
w gminie Leśnica w granicach obrębu ewidencyjnego wsi. Obecny plan zagospodarowania
przestrzennego nie był zmieniany od ponad 10 lat. W związku z tym planuje się przystąpić do
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jego zmiany, ponieważ istnieje konieczność dostosowania planu do wymogów obowiązującej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na dzień dzisiejszy zostało
złożonych kilka wniosków oraz pojawiła się konieczność zmiany ze strony gminy (zmiana
przeznaczenia w planie budynku, w którym mieściła się szkoła i przedszkole, który był
konkretnie oznaczony w planie jako teren pod szkołę i przedszkole). Pojawił się potencjalny
nabywca tego obiektem, ale według planu nie może zrobić w tym miejscu niczego, co nie jest
związane z edukacją. W związku z tym nie można dokonać jego zbycia.
Pojawił się również wniosek firmy Izobud dotyczący zmiany wysokości hal produkcyjnych.
Dopiero urbanista po dokładnej analizie zastanowi się nad możliwością realizacji tego wniosku,
ponieważ z jednej strony jest duży przedsiębiorca, a z drugiej strony należy brać pod uwagę
naszych mieszkańców, którzy chcą mieć właściwe warunki mieszkania i życia.
Po rozpoczęciu procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ukaże się
informacja dotycząca możliwości składania wniosków do planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem na kiedy jest planowane zakończenie tego tematu?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest procesem długotrwałym. Cała procedura będzie trwała około 13 do 15 miesięcy.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jak mieszkańcy sołectwa podejdą do zmiany
wysokości budowli zakładu Izobud? Można podejrzewać, że będzie wiązało się to z zwiększeniem zanieczyszczenia.
Radna Pani Teresa Kwoczała stwierdziła, że dopiero po rozpoczęciu procedury, a następnie
w wyniku spotkań i rozmów z właścicielami firmy, mieszkańcy sołectwa zajmą stanowisko w
tej sprawie.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że procedura jest otwarta i każdy będzie mógł wypowiedzieć swoje
zdanie. Firma IZOBUD planuje modernizację hali produkcyjnej nie zwiększając produkcji.
Ponadto musi spełniać wymogi ekologiczne, żeby zmniejszyło się oddziaływanie na
środowisko.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki
Kozielskie w gminie Leśnica oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/238/14 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki
Kozielskie w gminie Leśnica (głosowało 13 radnych).
- w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały polega na doprecyzowaniu
niektórych zapisów Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”. W wyniku czego
proponuje się przyjąć następujące zmiany:
- w § 2 wykreślić gminy, które złożyły wniosek o wystąpienie ze Związku tj. Gminę Głogówek,
Krapkowice i Strzeleczki;
- w § 6 wykreślić pkt 15 dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, ponieważ
Związek nie będzie się tym zajmował oraz dodać pkt 17 „opracowywanie projektu regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach – członkach Związku w części dotyczącej
powierzonych Związkowi Międzygminnemu zadań oraz uchwalenie regulaminu w tym
zakresie”;
- w § 11 należy zmienić liczbę członków Zgromadzenia z 17 na 14;
- w § 14 zmienić okres kadencji Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy z jednego
roku na 4 lata;
- w § 18 w ust. 1 zmienić okres kadencji Zarządu wybieranego przez Zgromadzenie z 3 lat na
4 lata;
- w § 19 w ust. 3 dodać pkt 6 mówiący o wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań
przekazanych przez gminy Związkowi;
- w § 30 dodać ust. 1a mówiący o tym, że Związek po wystąpieniu gminy ze Związku
zachowuje uprawnienia i właściwość organów administracji publicznej w sprawach wszczętych
i niezakończonych do dnia wystąpienia gminy ze Związku, a także w sprawach opłaty i innych
świadczeń należnych za okres, w którym gmina była członkiem Związku. W przypadku
wystąpienia gminy ze Związku mimo trwania umowy na odbieranie lub zagospodarowanie
odpadów z terenu gminy – Gmina występująca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z takiej
umowy przynależne Związkowi albo zwróci Związkowi koszty związane z rozwiązaniem lub
odstąpieniem od tych umów przez Związek.
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 przyjęcia
zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/239/14 w sprawie przyjęcia
zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
(na 14 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych, za podjęciem niniejszej uchwały głosowało
13 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady).
- w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że
w miesiącu grudniu 2013 r. Gmina Leśnica przystąpiła jako partner do projektu systemowego
pn. „Powrót do zatrudnienia”, który jest przedsięwzięciem realizowanym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Opolu i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten wpisuje się w program Specjalnej Strefy
Demograficznej województwa opolskiego i ma na celu zaktywizowanie osób pozostających
bez pracy i tym samym przyczyni się do powrotu do aktywności zawodowej rodziców poprzez
poprawę dostępu do opieki nad dziećmi.
W ramach umowy w sprawie realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu będzie
między innymi refundował Gminie Leśnica koszty wynagrodzenia dziennego opiekuna.
W związku z powyższym rada gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie
określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Kwota określona w projekcie uchwały jest ściśle związana z kwotą określoną w porozumieniu
z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wynosi 10,80 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej
opieki. Opiekun dzienny może sprawować opiekę maksymalnie do 9 godzin dziennie.
Radny Jahn stwierdził, że opiekun dzienny powinien posiadać pewne kwalifikacje, aby sprawować opiekę na dziećmi. Niemniej jednak, czy powinien spełniać jeszcze jakieś inne kryteria?
Pani Izbicka wyjaśniła, że osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem musi posiadać tytuł prawny
do lokalu, posiadać odpowiednie przeszkolenie, które przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy
w ramach projektu. Warunki lokalowe muszą być zbliżone do warunków domowych. W chwili
obecnej na terenie Gminy Leśnica nie ma jeszcze takiej osoby.
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Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, iloma dziećmi może opiekować się opiekun
dzienny w ciągu dnia oraz jakie są granice wiekowe dziecka.
Pani Izbicka wyjaśniła, że opiekunowi dziennemu maksymalnie może być powierzonych
pięcioro dzieci, chyba, że w grupie będzie opiekował się dzieckiem niepełnosprawnym to wtedy
może sprawować opiekę maksymalnie nad trójką dzieci. Opiekun może sprawować opiekę nad
dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat trzech.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/240/14 w sprawie określenia
maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (głosowało 13
radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej
Pan Burmistrz poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 29 maja br. Rada Miejska podjęła
uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Pana Piotra Góreckiego. Pan Górecki pełnił także
funkcję członka Komisji Rewizyjnej i w wyniku podjętej uchwały pojawił się wakat w składzie
tej komisji. Zgodnie ze statutem gminy Leśnica Komisja Rewizyjna, aby mogła funkcjonować
winna liczyć nie mniej niż 3 członków obejmujących przedstawicieli wszystkich klubów
utworzonych przez radnych. W związku z powyższym niezbędne jest uzupełnienie składu
osobowego Komisji Rewizyjnej o jedną osobę spośród radnych nie pełniących funkcji
przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Rewizyjnej. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, o którym mówił Pan Burmistrz, że z prac
komisji należy wyłączyć radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, co wynika z art. 18 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Radny Pan Stefan Rudol zgłosił kandydaturę Pana Rudolfa Gajdy, który jest przewodniczącym
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jego wieloletnie doświadczenie w pracach komisji
pozwoli na zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do kandydata z zapytaniem, czy wyraża zgodę na
kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej?
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Pan Rudolf Gajda wyraził zgodę na kandydowanie w pracach Komisji Rewizyjnej.
Następnie przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy radni zgłaszają inne kandydatury do
pracy w Komisji Rewizyjnej?
Radny Pan Piotr Garbacz zgłosił kandydaturę bardzo aktywnego radnego Pan Teodora Jahna
do pracy w tejże Komisji.
Pan Jahn stwierdził, że będąc radnym musi spełnić obowiązki jakie rada dla niego wyznacza
i wyraził zgodę na kandydowanie w pracach Komisji Rewizyjnej.
Jednak po chwili namysłu wycofał swoją kandydaturę, z uwagi na fakt, że w Komisji
Rewizyjnej pracuje już radna z tego samego sołectwa.
W związku z wycofaniem się Pana Jahna z kandydowania, a po uzyskaniu zgody Pana Gajdy
przewodniczący obrad zarządził głosowanie jawne za wyborem radnego Pana Rudolfa Gajdy
na członka Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych – 12 głosów „za”, 1
głos wstrzymujący się).
Po przegłosowaniu kandydatury Pana Gajdy przewodniczący obrad przedstawił projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XLVI/241/14 zmieniającą uchwałę w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej (głosowało 13 radnych – 12
głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się).
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
Pan Burmistrz poinformował, że na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jednak Nadzór Wojewody
Opolskiego dopatrzył się w tejże uchwale pewnych nieścisłości polegających na tym, iż
powtórzone zostały zapisy ustawy, czyli aktu wyższego rzędu.
W związku z powyższym proponuje się dokonać zmiany w rozdziale III w § 7 ust. 1, który
otrzymuje brzmienie: „W przypadku osób, których nieruchomość została przyłączona do sieci
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę o zaopatrzeniu w wodę lub
odprowadzanie ścieków po złożeniu przez tę osobę pisemnego wniosku o zawarcie umowy.”
oraz w § 30 który otrzymuje brzmienie: „Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe
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przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę za okresy kwartalne.”
Wprowadzone zmiany zostały uzgodnione z Nadzorem Wojewody Opolskiego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku 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 XLVI/242/14 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 6
Raport o gminie Leśnica za 2013 rok
Przewodniczący obrad nadmienił, że treść raportu o stanie gminy za 2013 rok była omawiana
na posiedzeniach komisji problemowych rady w dniu 16 maja 2014 r. i 16 czerwca 2014 r.
Następnie zwrócił się do Pana Burmistrza, żeby pokrótce przedstawił raport o stanie gminy za
2013.
Pan Burmistrz przytoczył treść wstępu do wyżej wymienionego raportu:
„Oddajemy w Państwa ręce kolejne, XXIII wydanie „Raportu o gminie Leśnica” opisującego
rok 2013. Opracowanie to jest zbiorem sprawozdań z działalności referatów oraz
samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a także wszystkich jednostek gminnych.
W Raporcie zostały zebrane i przedstawione najważniejsze przedsięwzięcia społecznokulturalne, sportowe, edukacyjne oraz inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku w gminie
Leśnica. Jest to niejako kompendium wiedzy o naszej Gminie.
Chcąc przedstawić miniony rok w Gminie Leśnica należy przypomnieć najważniejsze
wydarzenia polityczno-gospodarcze w kraju, które stanowić będą pewnego rodzaju tło dla
przedstawianych działań lokalnych – gminnych.
Rok 2013 był to czas pełen jakże ciekawych wydarzeń, można powiedzieć, że był to rok zmian
– zwłaszcza osobowych. Zaczynając od zmiany, która rozpoczęła się 11 lutego, a zakończyła
się 13 marca. Chodzi oczywiście o rezygnację Papieża Benedykta XVI i rozpoczęcie
pontyfikatu przez Papieża Franciszka. Po raz pierwszy możemy mówić o papieżach, z jednej
strony ogromna odwaga i odpowiedzialność za Kościół ze strony Benedykta XVI, a z drugiej
diametralna, wręcz radykalna zmiana w podejściu do sprawowania funkcji Głowy Kościoła
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oraz funkcjonowania Kościoła w ogóle. Cały świat zachwycił się Franciszkiem, co
w zwiększonej liczbie powołań odczuli również ojcowie franciszkanie, oby nigdy, zwłaszcza
na Górze Świętej Anny, ich nie zabrakło.
Kolejne zmiany, już na arenie Polski to zmieniony rząd Premiera Donalda Tuska. Nowi ludzie,
nowe spojrzenia, nowe pomysły, ale stare problemy i nie zakończone sprawy. Życzmy sobie,
aby działania nowego gabinetu przełożyły się na poprawę relacji rząd – samorząd.
Schodząc piętro niżej, do poziomu województwa nie sposób nie wspomnieć o jakże
zaskakującej zmianie osoby Marszałka Woj. Opolskiego, gdzie Pana Józefa Sebestę zastąpił
Pan Andrzej Buła. Jestem pełen nadziei, że Marszałek Buła będzie, podobnie jak Marszałek
Sebesta, patrzył na Gminę Leśnica, a w szczególności na Górę Świętej Anny, łaskawym okiem.
Zmiany osobowe naszej gminy nie dotknęły, jednakże pojawiły się dramatyczne zmiany
warunków atmosferycznych, które 18 czerwca 2013 roku doprowadziły do wystąpienia
nawalnego deszczu w okolicach Góry Św. Anny i Wysokiej. W wyniku ulewy ogromne ilości
wody spłynęły przez Porębę do Leśnicy. Ciek wodny Padół w 30 minut zamienił się w rwącą
rzekę o głębokości ponad 2 metrów. Konsekwencją powodzi w Gminie Leśnica były
zniszczone przepusty i drogi.
Miniony rok to również czas intensywnych przygotowań do tzw. nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej, dla naszej gminy pojawiły się możliwości sięgnięcia po ogromne
środki na szerokorozumianą modernizację terenu Góry Św. Anny. Kolejnym ważnym
elementem unijnej układanki to przystąpienie Gminy Leśnica do Kędzierzyński-Kozielskiego
Obszaru Funkcjonalnego co w kolejnych latach ma nam otworzyć możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych przeznaczonych na projekty realizowane wspólnie przez kilka gmin.
Rok 2013 w naszej gminie to czas bardzo potrzebnych inwestycji te największe to:
przeniesienie na nowe miejsce zabytkowej kapliczki i krzyża w Lichyni, modernizacja instalacji
C.O. w ZSP w Zalesiu Śl., przebudowa stodoły w Parku Miejskim w Leśnicy, przebudowa
drogi prowadzącej od Krasowej do Parku Wiejskiego w Raszowej, gruntowna przebudowa ul.
Wiejskiej w Czarnocinie, budowa nowego oświetlenia parkingu w Lichyni. Wiele
z

przedstawionych inwestycji zostało zrealizowanych dzięki uzyskanemu finansowaniu

zewnętrznemu.
Ale nie samymi inwestycjami człowiek żyje, ważny jest również kulturalny, społeczny,
edukacyjny i sportowy aspekt funkcjonowania naszej gminy. W tym zakresie najważniejszym
wydarzeniem to podpisanie 12 października 2013 roku układu partnerskiego z Gminą Hirschaid
z Niemiec. Na terenie naszej gminy zorganizowano m. in.: Gminny Dzień Seniora, XXI
Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych
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i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej, XVII Regionalny Przegląd Koni, X Plener
Malarski, wigilię dla osób samotnych oraz wiele innych imprez realizowanych przez Urząd
Miejski i Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Znakomite wyniki odnieśli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjum oraz szkoły muzycznej. W minionym roku rozpoczął swą
działalność Gminny Koordynator Sportu, którego zadaniem jest aktywizowanie wszystkich
mieszkańców gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu. Po raz pierwszy odbyły się
zawody kolarskie Road Maraton oraz zawody biegowe: Cross Góry Św. Anny i Bieg
Sylwestrowy na Górze Św. Anny. Rewelacyjne wyniki sportowe osiągnęli strażacy z OSP
Raszowa, którzy reprezentowali Gminę Leśnica oraz Polskę na Międzynarodowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych CTIF we Francji.
Przeprowadzenie wymienionych przedsięwzięć oraz pozyskane na nie środki zewnętrzne to
ogromna praca kierownictwa Urzędu Miejskiego, kierowników referatów, kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników bezpośrednio i pośrednio związanym
z Urzędem Miejskim. Za tą pracę i poświęcenie na rzecz naszej lokalnej społeczności
serdecznie dziękuję.
Wspomniany nakład pracy miał możliwość przekształcić się w realne efekty dzięki dobrej
współpracy z Radą Miejską w Leśnicy oraz jej Przewodniczącym Panem Ryszardem Froniem,
za którą serdecznie dziękuję.
Dziękuję sołtysom i przewodniczącym osiedli oraz ich radom, grupom Odnowy Wsi oraz
stowarzyszeniom działającym w naszej gminie. Dziękuję serdecznie członkom oraz zarządom
kół TSKN i PZERiI. Dziękuję wszystkim strażakom i działaczom skupionym w jednostkach
OSP oraz sportowcom funkcjonującym w gminnych LZS-ach.
Składam serdeczne podziękowania ojcom Franciszkanom, Siostrom Służebniczkom NMP oraz
księżom za ich pomoc i wsparcie duchowe. Specjalne podziękowanie kieruję w stronę osób,
które wspierają gminę Leśnica tj.: Marszałka Józefa Sebesty oraz Marszałka Andrzeja Buły,
Wicemarszałka Romana Kolka, Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny oraz Konsula
Generalnego RFN Petera Eck.
Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
rozwoju naszej Małej Ojczyzny.”
Kończąc swoją wypowiedź Pan Burmistrz zachęcił wszystkich do lektury raportu, który jest
dostępny w Urzędzie Miejskim.
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Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 1 czerwca br. odbył się Przegląd Zespołów Mniejszości Niemieckiej na Górze Świętej Anny,
- 3 czerwca br. odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Świętej Anny,
- 4 czerwca br. – spotkanie opiekunów pomników historii z całej Polski w Paczkowie,
- 5 czerwca br. – spotkanie pożegnalne Pana Petera Eck – Konsula RFN w Opolu,
- 7 – 8 czerwca br. – Burmistrz jako kierownik grupy uczestniczył w wyjeździe z seniorami
Gminy Leśnica do Czech do miejscowości Kromeriz, Dub i Ołomuńca w ramach
realizowanego projektu „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”. Druga grupa uczestników
jechała w dniach 21-22 czerwca 2014 r.
- 11 czerwca br. goszczono na Górze Świętej Anny Zastępców Komendantów Wojewódzkich
wszystkich Wojewódzkich Komend Policji z całej Polski oraz szefów szkół policyjnych,
- 14 czerwca br. odbył się Gminny Dzień Seniora w Lichynii,
- 15 czerwca br. odbył się Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichynii,
- 15 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia funkcjonowania Publicznego
Przedszkola w Leśnicy,
- 16 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych rady w sprawie wykonania
budżetu gminy za 2013 rok,
- 19 czerwca br. odbył się piknik rodzinny w Raszowej,
- 21 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Leśnicy,
- 22 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
w Łąkach Kozielskich.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
 zadanie dotyczące remontu drogi gminnej w Porębie realizowane w wyniku powodzi, która
miała miejsce w czerwcu 2013 roku – w dniu 20 czerwca br. wykonawca zgłosił
zakończenie zadania. W najbliższym czasie nastąpi odbiór zadania, a później Gmina
Leśnica wystąpi z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o refundację poniesionych
kosztów;
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 nastąpił odbiór czterech zadań dotyczących placów zabaw w: Wysokiej, Zalesiu Śląskim
przy boisku, Zalesiu Śląskim przy klubie oraz w Raszowej;
 zadanie pn. „Orienteering w Gminie Leśnica”, czyli możliwość zwiedzenia Gminy poprzez
poszukiwanie punktów specjalnie oznaczonych w terenie – wykonano mapy, ustawiono
słupki w terenie, na których znajdują się perforatory, wykonano elementy motywujące oraz
stronę internetową.
 zadanie dotyczące remontu OSP Czarnocin – ogłoszono drugi przetarg, ponieważ
w pierwszym przetargu była tylko jedna oferta na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone
w budżecie gminy przeznaczone na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25
czerwca 2014 r.
 zadanie pn. „Rozbudowa klubu wiejskiego w Łąkach Kozielskich” – na obiekcie trwają
prace wykończeniowe i porządkowe. Obiekt przygotowuje się do odbioru końcowego.
 zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5” – trwają prace rozbiórkowe na I piętrze i poddaszu. Wykonuje się
deskowanie schodów na poddasze oraz wieńców stropu I piętra.
 zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” – realizacja zadań następuje zgodnie
z harmonogramem. Zakres wykonania prac na obiekcie szacuje się na wartość 600.000 zł.
W najbliższym czasie odbędzie się odbiór cząstkowy zadania.
 zadanie pn. Remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Świętej
Anny przy ul. Szkolnej – wykonano podłączenia instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wyrównano powierzchnię ścian i podłogi pod płytkowanie. Osadzono ościeżnicę drzwi
wejściowych do sanitariatu. Trwają prace związane z układaniem płytek.
 zadanie pn. „Remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy” – w dniu 6 czerwca br. dokonano
odbioru prac remontowych na dużym i małym basenie, aby kąpielisko było przygotowane
do sezonu.

Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił pismo Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 13 czerwca
2014 r. znak: DOP-714-15/14 w sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Leśnicy. Pismo w załączeniu
niniejszego protokołu.
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Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostaną wykonane roboty drogowe
polegające na wypełnieniu dziur na ul. Świętej Jadwigi w Zalesiu Śląskim?
Pan Gorgosch wyjaśnił, że powyższe zadanie zostanie wykonane do końca czerwca br. zgodnie
z umową zawartą z wykonawcą zadania.
Rady Pan Wiktor Barteczko podkreślił, że w sołectwie Dolna obecnie są prowadzone
inwestycje m. in. dotyczące budowy wodociągu. W związku z tym zaproponował, aby
zorganizować spotkanie w terenie osób odpowiedzialnych za tę inwestycję wraz z wykonawcą
zadania.
Pan Zbigniew Romik – mieszkaniec sołectwa Zalesie Śląskie zaznaczył, że mija rok od
wprowadzenia ustawy śmieciowej, a ciągle nie ma na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. W pewnym momencie w gminie pojawiły się punkty mobilne, ale nie
są one wystarczające. W rozmowie z przedstawicielem Związku Międzygminnego Czysty
Region, nie potrafiono powiedzieć, kiedy odbędzie się kolejna zbiórka tych odpadów.
Natomiast stałego punktu zbiórki odpadów komunalnych ciągle nie ma. W związku z tym
zwrócił się z zapytaniem, czy Związek myśli o utworzeniu takiego punktu, z uwagi na
obowiązek nałożony przez ustawę.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Związek Międzygminny Czysty Region realizuje zadanie poprzez
ustawianie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-ów.
Na naszym terenie były one ustawione i należy przyznać, że się sprawdziły.
Najprawdopodobniej taki punkt powstanie na terenie byłego wysypiska odpadów komunalnych
w Krasowej. Kiedy jednak to nastąpi to jeszcze nie wiadomo, bo należy posiadać odpowiednie
środki finansowe na ten cel. Na chwilę obecną na terenie Gminy Leśnica i całego Związku
Międzygminnego Czysty Region będą PSZOK-i mobilne i równolegle do tego będzie
prowadzona w wyznaczonych terminach zbiórka gabarytów.
Pan Gorgosch dodał, że w tym miesiącu są zbierane elektrośmieci. Obecnie Związek
Międzygminny Czysty Region w porozumieniu z gminami przeprowadza zbiórkę w ten sposób,
że ustawia punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej miejscowości po dwie
godziny w określonym miejscu. W niektórych miejscowościach zbiórka odbyła się w dniu 14
czerwca br., a w pozostałych zbiórka nastąpi w dniu 28 czerwca br.
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Radna Pani Maria Reinert stwierdziła, że przekazany mieszkańcom harmonogram odpadów
komunalnych obejmował tylko I półrocze br., a do dnia dzisiejszego nie ma następnego
harmonogramu i nalepek na worki.
Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie przeprowadzony remont
łącznika ul. Daszyńskiego z ul. Ogrodową w miejscowości Lichynia?
Pan Gorgosch wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że na zadanie nie musi zostać ogłoszony przetarg
w najbliższym tygodniu zostaną wysłane zapytania ofertowe do firm.
Radny Pan Rudolf Gajda zaprosił wszystkich zebranych na XVIII Regionalny Przegląd Koni
w Porębie, który odbędzie się dniu 28 czerwca 2014 r. na boisku sportowym.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLVI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

