Protokół Nr XLVII/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 14 radnych – 8 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 23 czerwca 2014 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok,
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Leśnica na lata 2013-2032”,
- w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych,
- zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Krasowa.
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,
w tym Panią Beatę Podgórską i Pana Jarosława Górniaka – przedstawicieli firmy Albeko
z Opola.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 8 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.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 8 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
23 czerwca 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 23 czerwca 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 8 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. Proponuje się
zwiększyć plan dochodów związanych z dofinansowaniem projektów o kwotę 100.000,00 zł
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Zwiększono środki finansowe na zadaniu
pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA 2000 na
Górze Św. Anny” o kwotę 313.553,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 213.553,00 zł na zadaniu
pn. „Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu
Śląskim”.
Gmina Leśnica ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na
obszary chronione, w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny”. Wpłynęły dwie oferty
z cenami powyżej kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na realizację tego zadania.
W związku z tym zwrócono się do instytucji finansującej o przeanalizowanie, czy w przypadku
większej kwoty zadania istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania, bo w przeciwnym
razie należy unieważnić przetarg. Otrzymano pozytywną odpowiedź, w wyniku czego zostały
zwiększone środki finansowe na wskazane zadanie.
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Natomiast zadanie realizowane w Zalesiu Śląskim zostało wykonane w ubiegłym roku.
Nastąpiło jego rozliczenie, ale do dnia projektowania budżetu gminy na 2014 rok nie otrzymano
informacji o przekazanym dofinansowaniu. W związku z tym należało je uwzględnić
w budżecie gminy. Jednak środki wpłynęły na nasze konto w ostatnich dniach grudnia 2013 r.,
zatem w chwili obecnej proponuje się zmniejszyć środki na wskazanym zadaniu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz poinformował, że w opisie do wieloletniej prognozy finansowej jest
napisane, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi około 4,8 mln zł. W latach ubiegłych
raczej był problem z nadwyżką budżetową, wręcz istniał deficyt budżetowy oraz konieczność
zaciągnięcia pożyczki. W związku z tym, skąd zaistniała teraz nadwyżka budżetowa w takiej
wysokości?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w danym roku
budżetowym tj. od stycznia do grudnia przedstawiono wynik za dany rok, który kończy się
nadwyżką lub deficytem budżetowym. Natomiast co innego stanowi nadwyżka budżetowa w
spojrzeniu wieloletnim. Może się okazać, że w konkretnym roku budżetowym mamy deficyt
budżetowy, ale w rozliczeniu całościowym wieloletnim będzie występowała nadwyżka
budżetowa. Nie było przypadku, żeby zaciągnięto pożyczkę na pokrycie deficytu budżetowego.
Pożyczka była zaciągnięta na preferencyjnych warunkach na zadanie dotyczące budowy
kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim.
Dodał, że tabele wykazane w załącznikach projektu uchwały są ściśle określone przez
Ministerstwo Finansów i muszą zostać sporządzone w programie Bestia.
Wobec braku dalszych 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 XLVII/243/14 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 8 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 342.119,41 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

- 28.318,00 zł
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- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

-

248,41 zł

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego
zadania
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 313.553,00 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. „Zmniejszenie
presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA
2000 na Górze Świętej Anny”
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 213.553,00 zł, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

- 213.553,00 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. „Wymiana
instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zalesiu Śląskim”
c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 606.633,90 zł, z tego:
- przebudowa drogi wewnętrznej w Górze Św. Anny działka nr 216

- 90.000,00 zł

i 201/4
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zalesiu

- 10.000,00 zł

Śląskim, działka nr 1037, 1245 i 1232 wraz z dokumentacją
- remont budynku komunalnego przy ul. Zdzieszowickiej 5 w Leśnicy - środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

-

7.000,00 zł
248,90 zł

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego
zadania – dotacja celowa
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne- 28.318,00 zł
świetlic szkolnych – dotacja celowa
- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Raszowej

-

7.150,00 zł

- utrzymanie zieleni

- 25.000,00 zł

- utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy

-

5.476,00 zł

-

4.000,00 zł

i bieżące ich utrzymanie
- przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych
i zdewastowanych na terenie gminy
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- realizacja projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego

- 396.441,00 zł

na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Świętej Anny”
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów

- 20.000,00 zł

komunalnych w miejscowości Krasowa
- wykonanie aktualizacji planu aglomeracji Leśnica

-

3.000,00 zł

- wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie

- 10.000,00 zł

na nieruchomościach będących własnością gminy
d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 478.067,49 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie

- 118.511,00 zł

od km 0+002,75 do km 0+141,03
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

- 25.000,00 zł

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Raszowej

-

7.150,00 zł

- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

-

0,49 zł

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi
tego zadania
- realizacja projektu pn. „Orienteering w Gminie Leśnica”

- 11.489,00 zł

- realizacja projektu pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego

- 296.441,00 zł

na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Św. Anny
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie -

1.654,00 zł

Śląskie przy boisku sportowym
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zalesie -

7.595,00 zł

Śląskie przy Klubie Wiejskim
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa-

4.127,00 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej

6.100,00 zł

-

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że w wyniku zmian w budżecie gminy nastąpiło
zwiększenie kosztów o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Zmniejszenie presji ruchu
turystycznego na obszary chronione w tym NATURA 2000 na Górze Świętej Anny”.
W związku z tym zwrócił się z prośbą o przybliżenie tego tematu?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zadanie realizowane w Górze Świętej Anny jest bardzo specyficzne.
W wyniku tak skomplikowanej i nietypowej inwestycji, jeżeli chodzi o roboty ziemne
i stabilizację terenu pojawiła się konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac.
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Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/244/14 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 8 radnych).
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Leśnica na lata 2013-2032”
Pani Beata Podgórska – przedstawicielka firmy Albeko z Opola poinformowała, że głównym
celem przyjętym przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032” jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadań
zawartych w Programie przewidziana jest na trzech szczeblach – centralnym, wojewódzkim
i lokalnym tj. powiatowym i gminnym. W związku z powyższym na gminy nałożony został
obowiązek opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest.
W celu realizacji wyżej wymienionego obowiązku został opracowany „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica na lata 2013-2032”, którego
nadrzędnym celem jest:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terenie gminy,
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Ogólnym zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów
zawierających azbest. Materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej
eliminacji, a gospodarka nimi wymaga prawidłowego podejścia oraz szczególnej kontroli.
Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne, by przeniknąć głęboko do
płuc. Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane
lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).
W programie zawarte zostały:
- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych,
- szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowocementowych,
- propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu.
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W oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano listę
działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne. Realizacja tych działań umożliwi spełnienie
obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie
gospodarki wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości środowiska na terenie gminy.
Gmina Leśnica wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu wykonała
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. Na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów określono, że na terenie gminy występuje
około 20599 m2 wyrobów azbestowych, czyli 226,589 Mg. Największa jego ilość znajduje się
na terenie miejscowości Lichynia i Zalesie Śląskie.
Przewidywany całkowity koszt usunięcia azbestu z terenu Gminy Leśnica wyniesie około
416.370,00 zł, co przy założeniu okresu 19 lat (lata 2013-2032), daje około 21.914,00 zł/rok.
Należy ostrzegać ludzi przed samoczynnym usuwaniem azbestu, gdyż w momencie, kiedy się
kruszy jest najbardziej niebezpieczny. Prace związane z jego usuwaniem mogą wykonywać
tylko specjaliści.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansowuje tego
typu zadania pod warunkiem prowadzania prac zgodnie z wymogami prawa tj. przez firmę
posiadającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
Natomiast osoby prawne mogą starać się o pożyczki niskoprocentowe w Banku Ochrony
Środowiska.
Ponadto dodała, że przy sporządzaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest
zaistniał również obowiązek sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na
środowisko ww. programu. Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny
i procedurę konsultacji. Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.
Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy przestawione dane o ilości
występowania azbestu na terenie gminy Leśnica są aktualne?
Pani Podgórska wyjaśniła, że całość inwentaryzacji sporządzono na 2013 rok. W chwili obecnej
dane te mogły ulec trochę zmianie. Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest powinny być zgłaszane przez mieszkańców do Urzędu, aby móc
uwzględnić zmiany w bazie dotyczącej azbestu.
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Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy we wskazanej bazie jest uwzględniona również
sieć wodociągowa?
Pani Podgórska stwierdziła, że tego rodzaju urządzenia nie wymagają ujęcia w bazie
azbestowej. Przeważnie są w niej ujęte pokrycia dachowe.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica na lata
2013-2032” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/245/14 w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica na lata 20132032” (głosowało 8 radnych).
- w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy przede wszystkim
zmiany przebiegu drogi gminnej nr 105901 O ul. Świętej Jadwigi, zlokalizowanej w miejscowości Zalesie Śląskie. Ustalenie nowego przebiegu nastąpiło na skutek analizy technicznej oraz
ekonomicznej i ma na celu unormowanie prawne w zakresie zaliczenia i utrzymania
istniejących dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych gminy Leśnica wraz
usankcjonowaniem stanu faktycznego na gruncie.
Przebieg drogi gminnej przed zmianą przedstawiał się następująco: od DP 1401 O (Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie) do DW 426 O (Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle), a po zmianie
od DP 1401 O (Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie) do DG 105903 O ul. Padoły oraz dz.
nr 1037, stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Zalesie Śląskie.
Nowy przebieg drogi gminnej nr 105901 O ul. Świętej Jadwigi określają numery nieruchomości
gruntowych tj. dz. Nr 1051/4 i 1036, stanowiące obręb pasa drogowego.
Ponadto wprowadza się aktualizację numerów ewidencyjnych dróg gminnych nadanych
Uchwałą Nr 330/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2013 r. w sprawie
nadania numerów drogom gminnym na terenie województwa opolskiego oraz sprostowanie
aktualnych przebiegów do obowiązujących nazw ulic, części wsi i miasta Leśnica.
Wyżej wymienione czynności są elementem porządkowania kategorii dróg i ich przebiegów,
co z pewnością zapewni sprawniejsze zarządzanie tymi drogami, a także umożliwi pozyskanie
środków zewnętrznych na remont części drogi, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.
Podjęcie niniejszej uchwały ma głównie na celu realizację ustawowego wymogu w zakresie
ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Leśnica.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
przebiegu dróg gminnych oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/246/14 w sprawie ustalenia
przebiegu dróg gminnych (głosowało 8 radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
Pan Burmistrz poinformował, że Stowarzyszenie Kraina św. Anny na Walnym Zebraniu
Członków reprezentują przedstawiciele gmin oraz stowarzyszeń. Gminę Leśnica reprezentował
poprzedni burmistrz Hubert Kurzał. Natomiast obecny Burmistrz Leśnicy najpierw był
członkiem na walnych zebraniach jako podmiot gospodarczy, a teraz desygnowany jest przez
Fundację Ziemi Leśnickiej i reprezentuje ją oraz Gminę Leśnica. Istnieje możliwość, aby
Gmina Leśnica miała swojego formalnego reprezentanta. Dlatego proponuje się zmienić
dotychczasową uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny i
desygnować Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza Leśnicy do reprezentowania
Gminy Leśnica na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/247/14 zmieniającą uchwałę
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny (głosowało 8 radnych).
– w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Krasowa
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. za pośrednictwem Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich do tut. urzędu wpłynęła skarga Pani Natalii
Przybylskiej zam. w Krasowej na działalność Sołtysa wsi Krasowa w przedmiocie zakłócenia
ciszy nocnej podczas organizowanego festynu wiejskiego. Skarżąca pismem z dnia 14 sierpnia
2014 r. została poinformowana, że skarga będzie rozpatrywana na sesji w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący obrad przedstawił radnym treść skargi. Kserokopia pisma stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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Następnie poinformował, że skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu zajęcia
stanowiska co do zasadności zarzutów stawianych przez skarżącą. Stanowisko Komisji
Rewizyjnej wypracowano na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2014 r.
W związku z tym przewodniczący obrad zwrócił się do Pani Marii Reinert - Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.
Pani Reinert odczytała stanowisko Komisji Rewizyjnej wypracowane podczas posiedzenia
komisji w dniu 22 sierpnia br. Stanowisko komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że impreza odpustowa organizowana w sołectwie Krasowa
jest imprezą tradycyjną, cykliczną, która odbywa się zawsze w okolicy św. Jana . Sprawa jest
bardzo przykra, ponieważ w każdej miejscowości odbywają się tego typu imprezy. Pan sołtys
reprezentuje sołectwo, a w dzisiejszych czasach o sołtysów w małych miejscowościach jest
bardzo ciężko.
Pani Urszula Janda – redaktor tygodnika „Strzelec Opolski zwróciła się z zapytaniem, czym
został zmierzony poziom hałasu?
Radna Pani Reinert stwierdziła, że Komisja Rewizyjna w swoim stanowisku zakwestionowała
tę sprawę, że nie został przedstawiony żaden dokument potwierdzający przekroczenie poziomu
hałasu.
Pani Janda podkreśliła, że należałoby sołtysowi podziękować za zorganizowanie imprezy, a nie
poddawać krytyce jego działalność społeczną i pisać na niego skargę.
Radny Pan Jahn stwierdził, że temat ten jest trudny i niewdzięczny. Stało się to w Krasowej
w bardzo małej miejscowości, która liczy około 150 mieszkańców. Raz w roku jest
zorganizowana impreza dopiero za kadencji obecnego sołtysa i znalazła się osoba, której to
przeszkadza. Na ten przypadek trudno znaleźć jakiekolwiek antidotum. Jest to osoba chyba źle
nastawiona. Przy tego typu imprezie nie da się zachować 40 decybeli o godzinie 2200. Trzeba
dołożyć wszelkich starań, żeby imprezę zorganizować właściwie i powiadomić mieszkańców
sołectwa. Pani Przybylska została poinformowana dwukrotnie tzn. raz poprzez rozplakatowanie
na terenie sołectwa plakatów o organizacji imprezy odpustowej, a po raz drugi osobiście przez
sołtysa.
Przewodniczący obrad dodał, że jeżeli Pani Przybylska została powiadomiona i nie wykazała
żadnej reakcji tzn. przyjęła informację do swojej wiadomości i zaakceptowała fakt, że będzie
organizowana zabawa.
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Pan Zbigniew Romik – Lider Odnowy Wsi Zalesie Śląskie dodał, że patrol policji, czyli
podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku publicznego stwierdził, że nic złego się nie
dzieje. Z tego wynika wprost, że cisza nocna nie została zakłócona.
Pani Bożena Mróz – sołtys wsi Zalesie Śląskie zauważyła, iż należałoby się zastanowić nad
sytuacją, gdy wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani (poprzez rozplakatowanie ogłoszeń,
uczestnictwo w zebraniach wiejskich, notatkę w prasie lokalnej), poinformowany zostanie
Posterunek Policji i nagle nie zgadza się jeden z mieszkańców, to co wtedy?
Pan Burmistrz dodał, że jednym z elementów funkcjonowania sołectwa lub zarządu osiedla jest
organizowanie imprez i festynów. W sołectwie Krasowa przez lata nie odbywały się takie
uroczystości, ponieważ do załatwiania jest dużo spraw organizacyjnych. Niemniej jednak
w końcu udało się coś zrealizować. Impreza była organizowana po raz czwarty. Przez trzy lata
nie było żadnych zastrzeżeń ze strony mieszkańców i nagle w kwestii organizacji imprezy dla
wszystkich mieszkańców pojawił się problem.
Ponadto należy zaznaczyć, że działania sołtysa wsi Krasowa były jak najbardziej właściwe,
ponieważ mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o imprezie, oprócz tego osobiście sołtys
poinformował Panią Przybylską.
Rada Miejska w Leśnicy analizując skargę nie dopatrzyła się żadnych uchybień
w postępowaniu sołtysa wsi Krasowa oraz poparła stanowisko Komisji Rewizyjnej, wobec
czego uznała skargę za nieuzasadnioną.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa
wsi Krasowa oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVII/248/14 w sprawie
rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Krasowa (głosowało 8 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
 24 czerwca br. w Warszawie Burmistrz Leśnicy odebrał nagrodę w Ogólnopolskim
Rankingu „Perły Samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. W kategorii
gminy miejsko-wiejskie uzyskano V miejsce w Polsce;
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 27 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego w naszych placówkach
oświatowych, podczas którego najlepsi uczniowie otrzymali nagrody Burmistrza Leśnicy,
 28 czerwca br. odbył się Przegląd Koni w Porębie,
W tym miejscu Pan Burmistrz złożył na ręce Pana radnego Gajdy podziękowania za
wsparcie przy realizacji zadania.
 29 czerwca br. w Dolnej odbył się festyn rodzinno-sportowy,
 1 lipca br. odbył się odbiór bram garażowych w OSP Wysoka,
 5 lipca br. w Wysokiej nastąpiło oddanie do użytku wyremontowanego placu zabaw oraz
jubileusz 30-lecia partnerstwa strażaków z OSP Wysoka ze strażakami z Hoppensen,
 16 lipca br. spotkanie organizacyjne z przedstawicielami gminy Hirschaid poświęcone
omówieniu spraw dotyczących przyjazdu w połowie września grupy pielgrzymów,
 28 lipca br. odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie dożynek;
 29 lipca br. odbyło się Święto Policji w Strzelcach Opolskich,
 30 lipca br. w Górze Świętej Anny odbyło się zakończenie Pleneru Malarskiego oraz
wernisaż prac,
 2 sierpnia br. nastąpiło otwarcie Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich wraz z OSP,
 4 sierpnia br. w Porębie odbyło się spotkanie Ojca Gwardiana z Góry Św. Anny, Starosty
Strzeleckiego, Burmistrza Leśnicy oraz pracowników referatów związanych z drogami w
sprawie problemu spływu wody z gliną z Kalwarii w okolicy Kościoła w Porębie,
 6 sierpnia br. spotkanie mieszkańców Góry Świętej Anny i miejscowości sąsiednich w
temacie planowanej budowy radaru meteorologicznego w okolicy Góry Świętej Anny,
 15 sierpnia br. odbył się w Parku Miejskim w Leśnicy festyn rodzinny,
 22 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na sołtysa wsi
Krasowa,
 23 sierpnia br. w Raszowej odbyło się oficjalne przekazanie średniego samochodu
strażackiego dla OSP Raszowa.
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 – zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania
wyniósł 140.000,00 zł, na które pozyskano dotację ze środków zewnętrznych w wysokości
112.000,00 zł;
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 zadanie dotyczące remontu drogi ul. Daszyńskiego II w Lichyni – zadanie zostało
zrealizowane, kwota zadania 75.000,00 zł;
 ustawiono nową wiatę przystankową w Kadłubcu;
 w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące ogrodzenia boiska w Kadłubcu,
 trwają prace związane z rozwożeniem kamienia po sołectwach;
 został rozstrzygnięty przetarg na remont OSP Czarnocin. Wygrała firma RYMAR z
Kędzierzyna-Koźla za kwotę około 190.000,00 zł,
 zrealizowano zadanie polegające na remoncie dróg gminnych poprzez użycie grysu i
emulsji tzw. „Patcher” oraz masy na gorąco;
 złożono wnioski o płatność związane z zakończeniem zadań dotyczących placów zabaw w
Wysokiej, Zalesiu Śląskim przy boisku i Raszowej oraz budowy kanalizacji w Zalesiu
Śląskim;
 w dniu 2 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Wiejskiego w Łąkach
Kozielskich wraz z remizą OSP;
 zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5” – trwają prace na zadaniu;
 zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” – realizacja zadań następuje zgodnie
z harmonogramem;
 zadanie pn. Remont zadaszenia i sanitariatów w budynku komunalnym w Górze Świętej
Anny przy ul. Szkolnej – zakończono realizację zadania.
 wyremontowano podłogę oraz wymalowano ściany w sali posiedzeń Urzędu.

Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił pismo Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych
i Artystycznych – TIKEA, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 25 sierpnia 2014 roku
dotyczące podjęcia działań zmierzających do zrealizowania modernizacji i rozbudowy szkoły
muzycznej o salę koncertową.
Ponadto przedstawił pismo Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy dotyczące apelu
o wybudowanie sali koncertowej przy tej szkole.
Wyżej wymienione pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
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Radni po zapoznaniu się z treścią pism stwierdzili, że już od dłuższego czasu widzą potrzebę
wybudowania tego typu obiektu przy obecnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajobrazu
Historycznego w Leśnicy. Jednakże budżet gminy jest zbyt skromny, aby zrealizować to
przedsięwzięcie w ramach własnych środków finansowych.
Stwierdzono, iż Burmistrz Leśnicy nieustannie czyni starania o pozyskanie środków
zewnętrznych na realizację tego zadania. W związku z tym w ramach projektu kluczowego pn.
„Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym NATURA 2000 na
Górze Świętej Anny” planuje się wykonanie szeregu ważnych inwestycji na terenie Góry
Świętej Anny i Leśnicy. W ramach działania Gminy Leśnica w subregionie kędzierzyńskokozielskim przygotowana będzie dokumentacja koncepcyjna dla opisywanego projektu
kluczowego. Projekt ten będzie przewidywał m. in. budowę wielofunkcyjnej sali koncertowokonferencyjnej w Leśnicy. W chwili obecnej przygotowuje się koncepcję projektu i jeżeli
wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony to w późniejszym okresie nastąpi realizacja tego
przedsięwzięcia.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z prośbą do Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy o dokręcenie pokryw studzienek kanalizacyjnych w Łąkach
Kozielskich.
Ponadto zgłosiła, że na placu zabaw w Łąkach Kozielskich nie świeci lampa.
Radny Pan Teodor Wyschka poruszył następujące tematy:
1. bardzo serdecznie podziękował za zrealizowanie zadania polegającego na wykonaniu
łącznika ul. Daszyńskiego z ul. Ogrodową w Lichyni. Może w późniejszym czasie uda się
wykonać ostatni łącznik na ul. Ogrodowej w Lichyni.
2. przy moście obok Łęckiej Wody w Lichyni znajduje się studnia chłonna, z której skradziono
pokrywę. Zgłoszono ten fakt do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ponieważ jest
to droga powiatowa. Jednak zostało to tylko przysłonięte paletą i do dnia dzisiejszego nie
naprawione. W najbliższym czasie dzieci będą jeździć rowerami do szkoły, toteż należałoby
usunąć tę usterkę.
3. na trasie Lichynia – Zalesie Śląskie na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą dojazdową
do gruntów rolnych doszło do zamulenia urządzeń odprowadzających wodę deszczową z drogi
wewnętrznej. W związku z tym zwrócił się z prośbą o udrożnienie wskazanego urządzenia.
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Radny Pan Piotr Garbacz stwierdził, że w ubiegłym roku na sesji został poruszony na prośbę
mieszkańców temat ścieżek rowerowych w gminie Leśnica. W związku z tym, czy poczyniono
zostały jakieś kroki, aby te ścieżki były przejezdne?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie Leśnica jest około 100 km ścieżek rowerowych.
Wszystkie ścieżki będące własnością gminy Leśnica są przejezdne. Nieprzejezdne mogą być
te, które są własnością np. Skarbu Państwa. Mapy ze ścieżkami rowerowymi są rzetelnie
przygotowane i ścieżki nieprzejezdne są na niech zaznaczone.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, gdzie między innymi mieszczą się drogi
nieprzejezdne?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jedną z takich ścieżek jest ścieżka rowerowa Poręba – Czarnocin.
Radny Pan Garbacz zaznaczył, że Gmina Leśnica promuje się pięknym filmem, w którym
ukazuje gdzie można z rodziną jeździć na wycieczki po pięknych ścieżkach. Mieszkańcy widzą
pewne rozbieżności pomiędzy tym, co jest w filmiku, a tym jak wygląda to w rzeczywistości.
Zwrócił się z zapytaniem, gdzie można uzyskać pełny wykaz ścieżek rowerowych, bo w ramach
rekreacji sprawdzi ich stan?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że mapki są do pobrania w Punkcie Informacji Turystycznej w Górze
Świętej Anny.
Pan Józef Szerlowski podziękował w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Krasowa
Burmistrzowi Leśnicy, Urzędowi Miejskiemu oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy za remont drogi przy studzienkach kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej.
Radny Pan Stefan Rudol poruszył bardzo ważny temat dla mieszkańców Góry Świętej Anny
i Wysokiej. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu wspomniał, że uczestniczył w spotkaniu
grupy protestującej w sprawie budowy radaru meteorologicznego. Ze wstępnych wyliczeń
wynika, że oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie mieszkańców będzie dosyć znaczne.
W chwili obecnej przygotowuje się protest przeciwko tej budowie. Analizując wczorajsze
wydanie Nowej Trybuny Opolskiej, w którym znajduje się artykuł, że na Śląsku prywatna firma
wybudowała radar obejmujący swym zasięgiem całą Opolszczyznę i część województwa
małopolskiego, dziwne jest, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czyni starania
o wybudowanie radaru we strefie Góry Świętej Anny. W związku z tym, zwrócił się do radnych
z prośbą o poparcie działań wspierających mieszkańców Góry Świętej Anny i Wysokiej.
Radny Pan Wiktor Barteczko podziękował za wykonanie drogi w Dolnej i sieci wodociągowej.
Jednak zwrócił uwagę na fakt, że podpisano protokół odbioru pod pewnymi warunkami.
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Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej stwierdził, że zadanie
zostało wykonane właściwie i nie ma żadnych wad. Jest tylko prośba Pana radnego, aby na
nowo wykonaną drogę położyć warstwę asfaltu. Wykonanie tych robót zabezpieczy drogę
przed wymuleniem.
Ponadto radny Pan Barteczko zwrócił się z zapytaniem, kto będzie wykonawcą zadania
dotyczącego zjazdu na plebanię w Dolnej?
Pan Burmistrz stwierdził, że przetarg wygrała firma TRANSKOM z Jaryszowa.

Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLVII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

