Protokół Nr 17/2016/INF
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy
w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Obecni: wg. listy obecności
Porządek posiedzenia:
1. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie ewentualnego odstąpienia od
koncepcji przejęcia części budynku SOSW w Leśnicy od Powiatu Strzeleckiego.
2. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo
-Gospodarczej, który powitał Burmistrza oraz przybyłych na posiedzenie radnych. Następnie
przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad. pkt 1
Pan Ryszard Froń poinformował, iż głównym celem spotkania jest wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawie ewentualnego odstąpienia od koncepcji przejęcia części budynku SOSW
w Leśnicy od Powiatu Strzeleckiego. Następnie oddał głos Burmistrzowi.
Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski przypomniał, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej prosił radnych o zajęcie stanowiska wobec koncepcji zakupu od Powiatu
Strzeleckiego części budynku SOSW celem zaadoptowania go w przyszłości na siedzibę Urzędu
Miejskiego w Leśnicy. Radni przychylnie odnieśli się do ww. koncepcji. Powiat Strzelecki
otrzymał stosowne pismo w tej sprawie, co pozwoliło na uruchomienie procedury prawnej
celem sfinalizowania zakupu budynku. Jednakże w krótkim czasie po tym spotkaniu
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o planowanej reformie systemu edukacji
zakładającej między innymi likwidację gimnazjów. Jeśli decyzja w tej sprawie zapadnie to
gmina Leśnica będzie miała do zagospodarowania pusty budynek po gimnazjum. Wobec
powyższego decyzja o przejęciu części budynku SOSW od Powiatu Strzeleckiego byłaby
nierozsądna. Pan Burmistrz zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska wobec propozycji
wstrzymania procedury mającej na celu przejęcie budynku SOSW.

Pan Ryszard Froń przyznał, że informacja MEN wiele zmienia i rozsądną wydaje się decyzja
o odstąpieniu od zamiaru kupna części budynku SOSW.
Pan Tomasz Sitnik odnosząc się do planowanych zmian w systemie edukacji powiedział, że jest
wiele niewiadomych w tej kwestii. Gimnazjum prawdopodobnie nie zniknie, a zostanie
zastąpione przez inny stopień edukacji.
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej jest 9 roczników do nauczania, a w sytuacji
ewentualnej likwidacji gimnazjów pozostanie 8 roczników. Liczba dzieci pozostanie więc na
zbliżonym poziomie. Jeśli szkoła podstawowa będzie przekształcona w szkołę powszechną
obejmującą dwa poziomy nauczania tzn. 2 X 4 lata to byłoby lepiej, aby uczniowie uczyli się
przez 8 lat w tym samym budynku. Oznacza to, że gimnazjum straci uczniów z dwóch
kierunków tzn. z Zalesia Śląskiego oraz Raszowej. Ponadto w ostatnim czasie zainwestowano
sporą ilość środków finansowych w modernizację budynku szkoły w Zalesiu Śląskim, co
przemawia na korzyść pozostawienia tam uczniów przez 8 lat. Jeśli chodzi o budynek obecnej
Szkoły Podstawowej w Leśnicy to posiada on wystarczającą ilość pomieszczeń, aby zapewnić
odpowiednie warunki lokalowe przyszłym uczniom 8-letniej szkoły powszechnej. Przy szkole
dodatkowo powstaje nowa infrastruktura sportowa. Następnie Pan Burmistrz podkreślił, że
obecny budynek gimnazjum byłby bardzo łatwy do adaptacji na siedzibę Urzędu Miejskiego
w Leśnicy. Jest to budynek stosunkowo młody i koszty przystosowania go na potrzeby
administracji samorządowej nie byłyby tak znaczące jak w przypadku adaptacji części budynku
SOSW w Leśnicy. Potencjalne oszczędności z tego tytułu to około 3 mln. zł.
Pan Tomasz Sitnik przyznał, że jest to rozsądne rozwiązanie i przychylnie odniósł się do
wypowiedzi Burmistrza. Nadmienił, że pozostawienie dziecka przez 8 lat w jednej szkole jest
jak najbardziej uzasadnione.
Pan Piotr Garbacz zapytał o kwestię zatrudnienia obecnych nauczycieli pracujących
w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy po ewentualnym wdrożeniu reformy.
Pan Burmistrz odpowiedział, że niedawno uczestniczył w posiedzeniu Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie, którego uczestnikiem była również
Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. Wspólnie z innymi przedstawicielami
samorządów lokalnych wnioskował o stopniowe wdrażanie nowej reformy, tak aby skutki były
jak najmniej odczuwalne dla samorządów oraz dla nauczycieli. Ponadto dodał, że spora część
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nauczycieli trafi do szkół powszechnych, ale czy wszyscy znajdą zatrudnienie pozostaje
pytaniem otwartym.
Pan Rudolf Gajda zapytał jak w przyszłości będzie funkcjonował budynek, w którym mieści się
obecnie min. Szkoła Muzyczna, Gminny Zarząd Oświaty oraz hala sportowa.
Pan Burmistrz poinformował, że obecna siedziba Szkoły Muzycznej na pewno się nie zmieni.
Sprawą do dyskusji pozostanie natomiast ewentualne zaadoptowanie obecnej hali sportowej
na salę koncertową. Z drugiej strony jest to obecnie największa sala sportowa w gminie.
W przyszłości należałoby się zastanowić nad ewentualnym rozbudowaniem obecnej sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnicy, ale to wszystko pozostaje sprawą otwartą.
Pan Teodor Jahn podkreślił, że zmiany jakie następują w oświacie stawiają gminy przed faktem
dokonanym i nie ma innego wyjścia jak tylko dostosowanie się do nowej rzeczywistości.
Rozsądnym wydaje się więc wstrzymanie procedury zmierzającej do nabycia części budynku
SOSW od Powiatu Strzeleckiego, tym bardziej, że jest to temat nowy i nie poniesiono jeszcze
kosztów w tym zakresie.
Pan Ryszard Golly również pozytywnie odniósł się do kwestii odstąpienia od koncepcji
przejęcia budynku SOSW.
Pan Ryszard Froń zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie odstąpienia
od koncepcji przejęcia części budynku SOSW w Leśnicy od Powiatu Strzeleckiego.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wstrzymaniem procedury zmierzającej do nabycia
części budynku SOSW od Powiatu Strzeleckiego (głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 2
Pan Ryszard Froń przedstawił treść pisma, które Starosta Strzelecki skierował do Burmistrza
Leśnicy. Pismo dotyczy zakupu tomografu dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Starosta, z uwagi na duże koszty, znacznie przewyższające możliwości finansowe Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, zwrócił się z prośbą do wszystkich gmin leżących na
terenie powiatu o wsparcie finansowe tej inwestycji. Następnie przewodniczący obrad
poprosił radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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Pan Stefan Rudol odnosząc się do treści pisma zwrócił uwagę na bardzo duże koszty, które
przewidziano na remont pomieszczenia, w którym miałby się mieścić tomograf.
Pan Teodor Jahn nadmienił, że Powiat Strzelecki podobnie jak gminy dysponuje własnym
budżetem i powinien się postarać o sfinansowanie zakupu we własnym zakresie, a nie prosić
o wsparcie finansowe wszystkie samorządy gminne. Przyznał jednak, że spora część
mieszkańców naszej gminy korzysta z usług Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, co
przemawia za udzieleniem wsparcia finansowego powiatowi. Zasugerował, aby Starostwo
Strzeleckie dokładnie określiło kwoty jakich żąda od gmin.
Pan Burmistrz zapewnił, że przy okazji następnego spotkania ze Starostą Strzeleckim poprosi
o dokładne podanie kwoty na ten cel. Ponadto zwróci się do pozostałych wójtów i burmistrzów
celem określenia wspólnego stanowiska w tej sprawie. Gdyby dofinansowanie było
uzależnione od liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę to w przypadku Leśnicy
byłaby to kwota około 80. tys. zł.
Radni zdecydowali, aby sprawę dofinansowania kosztów zakupu tomografu odłożyć do
momentu przedstawienia bardziej precyzyjnych informacji przez Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich.
Pan Burmistrz poinformował o planowanych zmianach w budżecie gminy, spowodowanych
planowanym złożeniem wniosku na dofinansowanie zadania pn.: Ochrona dziedzictwa
kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny. Zadanie umownie podzielono na podzadania:
„a” – Rewitalizacja Rynku Dolnego – zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki i Gminę
Leśnica,
„b” – Rewitalizacja Rynku Górnego, w tym schodów prowadzących od strony Wysokiej do
bazyliki - zadanie realizowane przez Gminę Leśnica,
„c” – Remont szerokich schodów kamiennych przy Grocie Lurdzkiej – zadanie realizowane
przez Zakon Franciszkanów,
„d” - ”Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz
z otoczeniem” – zadanie realizowane przez Gminę Leśnica i Powiat Strzelecki,
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„e” - „Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem”
- zadanie realizowane przez Gminę Leśnica i Powiat Strzelecki.
Nadmienił, iż początkowo planowano ubiegać się o środki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego. W międzyczasie pojawiła się możliwość aplikowania
o ośrodki z programu krajowego „Infrastruktura i Środowisko”. Gmina Leśnica oraz Powiat
Strzelecki zamierzają w pierwszej kolejności ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie
dokumentacji projektowej dwóch podzadań: ”Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika
Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem”

i

„Zagospodarowanie

zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem”. W tym celu niezbędne jest
zabezpieczenie środków w budżecie gminy oraz powiatu. Postanowiono aby połowę środków
niezbędnych na wykonanie dokumentacji wprowadzić do budżetu tegorocznego, a drugą
połowę do budżetu na rok 2017. Ogólnie na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę 600
tys. zł. Oznacza to, że gmina Leśnica w tym roku musiałaby wprowadzić do budżetu kwotę 150
tys. zł i podobnie w roku przyszłym. Dlatego też na sesji zamierza się zwrócić do radnych
o akceptację tego wydatku. Byłaby to kwota 150 tys. zł i dodatkowo 30 tys. zł na
nieprzewidziane wydatki. Nadmienił, że radni powiatowi przychylnie odnieśli się do tej kwestii
i w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe. Pan Burmistrz poinformował
również, że powstaje fisza projektowa na to zadanie, która wkrótce musi zostać dostarczona
do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Nadmienił, że nabór wniosków na wykonanie zadania
będzie ogłoszony prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku. Do tego czasu niezbędne jest
wykonanie dokumentacji. Podkreślił, że jest to ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania
tego projektu.
Pan Ryszard Golly zapytał, czy gmina ma pewność, że dofinansowanie otrzyma.
Pan Burmistrz odpowiedział, że takiej gwarancji nie może udzielić. Dodał, że tylko samorządy
mogą aplikować o środki finansowe w tym zakresie. Wojewoda takiej możliwości nie posiada.
Pan Ryszard Froń podkreślił, że argumentem numer jeden przemawiającym za ubieganiem się
o dofinansowanie jest położenie Góry Św. Anny. Cały obszar przewidziany do rewitalizacji leży
na terenie naszej gminy. Ponadto możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne się kończą
i błędem byłoby nie wykorzystać takiej możliwości. Dodał, że w roku 2021 przypada setna
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rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, co być może wpłynie na przychylną decyzję władz
w tej sprawie.
Pan Rudolf Gajda również przychylnie odniósł się do powyższej kwestii podkreślając, że po
wykonaniu zadania cała infrastruktura pozostanie i będzie służyła lokalnej społeczności.
Pan Burmistrz potwierdził, że największym beneficjentem projektu byłaby w przyszłości gmina
Leśnica.
Pan Ryszard Froń podziękował radnym za wkład w dyskusję. Poinformował, że głosowanie
w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie odbędzie się na sesji Rady Miejskiej, która
odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Dorota Kwoczała
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