Protokół Nr 21/2016/INF
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 grudnia 2016 roku

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu gminy na 2017 rok.
2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
3. Opinia komisji w sprawie:
- Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok,
- Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo Gospodarczej, który powitał Pana Burmistrza, członków komisji problemowych Rady
Miejskiej oraz panią Skarbnik. Poinformował, iż dokument obrazujący projekt budżetu gminy
na 2017 rok członkowie komisji otrzymali w terminie do 15 listopada 2016 roku.
Natomiast

projekt

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2017 rok oraz projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok został wysłany członkom komisji wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie
komisji celem zapoznania się z ich treścią.

Ad. pkt 1 i pkt 2
Pan Łukasz Jastrzebmski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż planowane dochody budżetu
gminy na 2017 rok szacuje się na poziomie 27.793.580,00 złotych, w tym dochody bieżące
26.421.580,00 złotych, a dochody majątkowe 1.372.000,00 złotych. Zaznaczył, iż szacunek
dochodów i wydatków budżetu gminy skalkulowany został w oparciu o przewidywane
wykonanie za 2016 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa GUS, średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego oraz

określenie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016
roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego. Następnie poinformował, iż pozostałe
wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których
źródłem są: zawiadomienie Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy
na 2017 rok, zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok, zawiadomienie
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2017 kwotach dotacji
celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych, zawiadomienie
Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji
celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
Następnie Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski przedstawił oraz szczegółowo omówił projekt
planu dochodów według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, w podziale na dochody
bieżące i majątkowe, obejmujący załącznik nr 1.
Omawiając projekt dochodów budżetu gminy na 2017 rok w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwrócił uwagę, iż w związku z planowanym zakupem
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Leśnica, po stronie dochodowej zaplanowano
kwotę w wysokości 560 000,00 złotych, która pochodzi z dofinansowania tego samochodu.
W związku z powyższym samochód, którym obecnie dysponuje jednostka OSP Leśnica
zostanie przekazany na wyposażenie OSP Lichynia. Natomiast samochód będący na
wyposażeniu jednostki OSP Lichynia planuje się sprzedać. Ponadto zaznaczył, iż w dziale 801
Oświata i wychowanie pojawia się temat inwestycyjny, a mianowicie po stronie dochodowej
zaplanowano kwotę w wysokości 600 000,00 złotych jako potencjalne dofinansowanie na
przeprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła
w budynku przedszkola w Raszowej”. W tym miejscu podkreślił, iż w ramach subregionu
kędzierzyńsko – kozielskiego istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na
powyższy cel.
Kontynuując zaznaczył, iż po raz pierwszy w projekcie budżetu po stronie dochodowej w dziale
855 Rodzina zabezpieczono kwotę w wysokości 3 381 000,00 złotych z przeznaczeniem na
realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Projekt wydatków budżetu gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej,
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania
realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki budżetu gminy szacuje się na kwotę
30.877.920,00 złotych, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 24.689.920,00 złotych,
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a wydatki majątkowe 6.188.000,00 złotych. W drugiej kolejności burmistrz szczegółowo
omówił projekt wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i zadań obejmujący
załącznik nr 2.
Omawiając plan wydatków przewidzianych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, poinformował iż zaplanowane
do realizacji zadanie pod nazwą „Rozbudowa remizy OSP w Raszowej” zostanie zmniejszone
o kwotę 200 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą
„Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku przedszkola w Raszowej - dział 801
Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola.
Następnie omawiając dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół, poinformował, że w związku ze zmianą przepisów
w ustawie o samorządzie gminnym i zmianie w klasyfikacji budżetowej dotyczącej obsługi
jednostek oświaty i wychowania zlikwidowany zostanie rozdział 80114 Zespoły obsługi
ekonomicznej w dziale 801 Oświata i wychowanie, a utworzony rozdział 75085 Wspólna
obsługa jednostek samorządu terytorialnego w dziale 750 Administracja publiczna, w którym
należy ująć wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek
organizacyjnych gminy.
Ponadto nadmienił, iż w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
dokonano przesunięcia (zmniejszenia) o kwotę 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Reasumując stwierdził, iż powyższe zmiany zostaną przedstawione radnym w formie
autopoprawki do omawianego w dniu dzisiejszym projektu uchwały w sprawie uchwały
budżetowej gminy na 2017 rok na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia bieżącego roku.
Kontynuując dalej podkreślił, iż w dziale 852 Pomoc społeczna zabezpieczono środki
finansowe rzędu 400 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opłaty za
pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W tym miejscu poinformował, iż
w ramach tych środków około 37 000,00 złotych wraca do budżetu gminy (rodzina poczuwa
się do obowiązku partycypacji w kosztach za rodziców umieszczonych w domu pomocy
społecznej), a pozostałe obciążenie finansowe spada na gminę.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe
w wysokości 3 000 000,00 złotych na realizację zadania pod nazwą budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – II etap. Podkreślił, iż przedmiotowa
inwestycja została zaplanowana do realizacji przez okres dwóch lat, przy czym w 2017 roku
planuje się wydatkować na ten cel środki rzędu 3 000 000,00 złotych, a w roku 2018 kwotę
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jednego miliona złotych. Ponadto pan burmistrz zaznaczył, iż na to zadanie gmina stara się
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nadmienił, iż dotychczas tak

kosztowne inwestycje realizowano pod warunkiem dofinansowania zewnętrznego. Jednak po
raz pierwszy jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że
powiat strzelecki łącznie z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim uzyska dofinansowanie na
przebudowę drogi powiatowej tj. ulica Kościuszki w Zalesiu Śląskim i wówczas nastąpi jego
realizacja. W związku z czym w pierwszej kolejności gmina Leśnica musi wykonać roboty
związane z położeniem rur kanalizacyjnych pod tą drogą, aby powiat mógł następnie
kontynuować inwestycję. W tym miejscu podkreślił, iż sytuacja jest dlatego trudna, ponieważ
w przypadku nie otrzymania dofinansowania tej inwestycji gmina będzie musiała się zmierzyć
z wydatkowaniem pieniędzy w wysokości 3 000 000,00 złotych w ramach własnych środków
budżetowych.
Następnie poinformował, iż przyszły rok 2017 będzie rokiem jubileuszowym, w związku
z jubileuszem

800-lecia

Leśnicy.

Na

organizację

przedmiotowego

przedsięwzięcia

zaplanowano środki finansowe rzędu 334 000,00 złotych.
Pan Ryszard Golly zwrócił uwagę na zaplanowaną w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych kwotę w wysokości 262 893,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP.
Uważa, iż zaplanowana kwota na ten cel jest niewystarczająca. Podkreślił, iż w roku 2016
środki finansowe na wydatki bieżące OSP były wyższe. W związku z powyższym zapytał czy
z tytułu zwrotu środków finansowych otrzymanych z dofinansowania samochodu pożarniczo –
gaśniczego dla OSP Leśnica przedmiotowa kwota zostanie dołożona.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż środki które pochodzą z dofinansowania nie zostaną dołożone na
bieżące wydatki OSP, ponieważ

globalnie wydatki budżetu gminy na ochronę

przeciwpożarową są rekordowo duże.
Następnie Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z rozbudową remizy
OSP Raszowa nie zostanie zachwiana zdolność operacyjna tej jednostki.
Burmistrz wyjaśnił, iż to pytanie należy zadać jednostce OSP Raszowa.
Ponadto Pan Golly zwrócił się z zapytaniem w kwestii zabezpieczenia samochodu strażackiego
na czas przebudowy remizy, ponieważ jednostka ta jest mobilna i dobrze wyposażona.
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Burmistrz wyjaśnił, iż z informacji które uzyskał od strażaków OSP Raszowa w tym temacie
to sprawa zabezpieczenia samochodu jest ustalona. Ponadto poinformował, iż zgodnie
z ustaleniami w kwestii dotyczącej realizacji samej inwestycji to z informacji otrzymanej od
strażaków z OSP Raszowa również pod kątem mobilności tej jednostki oraz zabezpieczenia
optują za realizacją zadania w okresie dwóch lat tj. 2017 – 2018. Podkreślił, iż w pierwszym
roku realizacji tej inwestycji planuje się doprowadzić obiekt do stanu surowego zamkniętego.
Pan Ryszard Golly kontynuując swoją wypowiedź ponownie zwrócił uwagę na wielkość
środków finansowych, która jest obniżana. Podkreślił jak w takim przypadku utrzymywać
zdolność bojową jednostek przy obniżaniu środków finansowych. W związku z powyższym
zwrócił się z wnioskiem, aby po otrzymaniu zwrotu środków finansowych otrzymanych
z dofinansowania do zakupu samochodu dołożyć do wydatków na bieżące utrzymanie
jednostek OSP.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy na realizację wydatków bieżących zabezpieczono
kwotę w wysokości 262 893,00 złotych i jeżeli nie będzie potrzeb finansowych na innej
płaszczyźnie to radni będą decydować w powyższej kwestii.
Pan Ryszard Golly ponownie zabierając głos zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym
ubezpieczenia samochodów strażackich. Jak poinformował wartość ubezpieczenia OC na
samochód będący w dyspozycji jednostki OSP Zalesie Śląskie wynosi 200,00 złotych.
W związku z powyższym zapytał co wchodzi w skład przedmiotowego ubezpieczenia,
ponieważ jest to niewiadoma.
Burmistrz wyjaśnił, iż w tym temacie należy zwrócić się do kierownika Referatu Spraw
Obywatelskich.
Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym zakresu robót dla
zaplanowanego w budżecie gminy na 2017 rok zadania „Przebudowa zatoki autobusowej
w Dolnej”, kwota 40 000,00 złotych.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż zakres robót obejmuje istniejącą przebudowę zatoki autobusowej
w tej miejscowości (wyspa + zatoka autobusowa po prawej stronie drogi powiatowej).
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy w ramach bieżącego remontu dróg
wewnętrznych w roku 2017 udałoby się przeprowadzić remont odcinka drogi o długości około
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60 metrów w miejscowości Zalesie Śląskie tj. w okolicach bloków, gdzie zostały wybudowane
nowe budynki mieszkalne.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż sołectwo Zalesie Śląskie pod kątem inwestycyjnym jest mocno
docenione i na dzień dzisiejszy chcąc spiąć budżet przedmiotowe zadanie nie znalazło się
z budżecie. Być może w ramach oszczędności poprzetargowych uda się wygospodarować
środki finansowe na ten cel.
Ponadto Pan Kazimierz Mierzejewski poruszył temat dotyczący zabezpieczenia środków
finansowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność –
pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Stacji Opoki Caritas w kwocie 100 000,00 złotych
oraz ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica
– dotacja dla Stacji Opieki Caritas w kwocie 66 000,00 złotych. Uważa, iż w jego opinii podział
przedmiotowych środków powinien zostać omówiony z dyrekcją Stacji Opieki Caritas,
ponieważ utrzymanie kwoty na poziomie zaplanowanym nie zniweluje kolejek osób
oczekujących do gabinetu.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż Dyrektor Stacji Caritas, ksiądz Dreschler prosił, aby nie zmniejszać
środków zaplanowanych na ambulatoryjną i domową opiekę. Podkreślił, iż w tej kwestii w
celu wyjaśnienia sytuacji w pierwszym kwartale 2017 roku zostanie przeprowadzona w Stacji
Opieki Caritas kontrola w celu rozpoznania czy z usług gabinetu korzystają mieszkańcy spoza
terenu gminy Leśnica.
Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym środków
finansowych zaplanowanych w kwocie 344 000,00 złotych z przeznaczeniem na organizację
jubileuszu 800-lecia Leśnicy. Czy do przedmiotowej kwoty przewiduje się zaangażowanie
dodatkowych środków finansowych z budżetu gminy lecz finansowane przez inne organizacje
na przykład LOKiR.
Burmistrz wyjaśnił, iż wysokość środków przekazywanych w ramach dotacji dla LOKiR
zaplanowano na poziomie roku 2016. Uważa, że zaplanowana kwota w wysokości 334 000,00
złotych wystarczy w całości na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Nadmienił, iż jeżeli będzie
możliwość pozyskania środków finansowych zewnętrznych na ten cel na przykład w
ramach programów polsko-czeskich to być może wówczas zabezpieczona kwota nie będzie
wydatkowana w całości.
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Pan Teodor Jahn podkreślił, iż analizując projekt budżetu gminy Leśnica na rok 2017 należy
stwierdzić, iż jest znacznie wyższy w stosunku do budżetu uchwalonego na rok bieżący tj. 2016.
Jak stwierdził, osobiście na budżet patrzy pod kątem wielkości wydatków majątkowych i w tym
miejscu podkreślił, iż plan w tym zakresie przedstawia się również rekordowo. Przedstawiony
zestaw zadań do wykonania jest dość długi ale również specyficzny i ciekawy, ponieważ pięć
zadań stanowi dotację dla powiatu. Kolejny temat jest związany z realizacją projektu pn.
„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny, gdzie na chwilę obecną
nie wiadomo jak sytuacja będzie się kształtowała.
Z wielką satysfakcją podkreślił zaplanowane do realizacji w budżecie gminy zadanie pod nazwą
„Rozbudowa remizy OSP w Raszowej”.
Następnie Pan Jahn zapytał, który z trzech klubów zaplanowanych do realizacji w przyszłym
roku pod kątem przeprowadzenia przebudowy tych obiektów ma szansę na realizację, jeżeli
oczywiście będzie możliwość ich dofinansowania.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż gmina będzie czyniła starania w celu otrzymania
dofinansowania na wszystkie zadania ujęte w projekcie budżetu w ramach Lokalnej Grupy
Działania Kraina św. Anny. Ponadto poinformował, iż jesteśmy w posiadaniu pełnej
dokumentacji technicznej na przebudowę wymienionych obiektów. Nie mamy jednak wpływu
na rozstrzygnięcie konkursu w tym zakresie.
Pan Teodor Jahn poruszając temat Stacji Opieki Caritas uważa, iż zaplanowane wyższe środki
finansowe tj. kwota 16 000,00 złotych na działalność rehabilitacyjną być może na jakiś czas
poprawią funkcjonowanie gabinetu. Rozwiązaniem problemu byłoby zatrudnienie dodatkowej
osoby do fizykoterapii. Jak podkreślił, po analizie roku 2016 będzie można szczegółowo
przyjrzeć się sytuacji i wspólnie z dyrektorem Dreschlerem być może uda się wypracować takie
rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na całokształt działalności Stacji.
Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na zmianę siedziby Punktu Informacji Turystycznej, która
została przeniesiona do budynku komunalnego przy ulicy Leśnickiej 10 w Górze Św. Anny.
W związku z powyższym zwrócił się z wnioskiem, aby w ramach środków zaplanowanych na
funkcjonowanie tego Punktu wykonać tabliczki informujące o nowej lokalizacji.
Pan Tomasz Sitnik zwrócił uwagę, iż na remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy zaplanowano
kwotę w wysokości 25 000,00 złotych. Zapytał o jaki remont konkretnie chodzi.
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Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe środki dotyczą bieżącego utrzymania tego obiektu w celu
spełnienia wymogów sanepidu, a tym samym dopuszczenia obiektu w sezonie letnim do
użytku.
Następnie Pan Sitnik zapytał, czy są dane dotyczące korzystania z kąpieliska w ostatnim
sezonie letnim.
Burmistrz odpowiedział, iż nie posiada jeszcze informacji za ostatni sezon. Analizując okres
ostatnich dziesięciu lat stwierdził, iż średnio w sezonie letnim z obiektu korzysta 5 osób.
Nadmienił, iż temat jest do sprawdzenia.
Pan Sitnik podkreślił, iż kompleksowy remont tego obiektu to kwestia kilku milionów złotych.
Jednocześnie podkreślił, iż nie jest to temat na dzisiejsze posiedzenie tylko sugestia.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem ile jest klubów wiejskich na terenie naszej gminy
dla których przewidziano w budżecie gminy finansowanie.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż kluby wiejskie są w każdej wsi. Część z nich jest wyremontowana,
część nie, a klub wiejski w Krasowej nadaje się do gruntownego remontu. Dwa budynki
stanowią własność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Opolu tj. budynek w Kadłubcu
i budynek w Zalesiu Śląskim. Jeżeli chodzi o budynek, w którym mieści się Klub Wiejski
w Czarnocinie to jest administrowany przez miejscową jednostkę OSP. Pozostałe budynki są
administrowane przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Jak stwierdził Pan Garbacz powyższe pytanie zostało podyktowane tym, że zawsze w budżecie
szuka się oszczędności, a mówi to po to, iż gdziekolwiek i kiedykolwiek szuka się oszczędności
to mamy do dyspozycji duże pola finansowania jak na przykład w ramach realizacji zadań
w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W tym miejscu
podkreślił, iż na ostatnim posiedzeniu komisji zastanawiano się, z którego zadania pomniejszyć
środki finansowe w kwocie 16 000,00 złotych celem zwiększenia środków na działalność
w zakresie wsparcia zadań z zakresu pomocy społecznej. Zdaniem radnego, nie należy
rozważać małych kwot ciężką ręką tylko szukać ich tam, gdzie realnie można je pozyskać
(optymalizować koszty w ramach dużych paragrafów).
Pan Ryszard Froń celem przypomnienia nadmienił, iż gmina Leśnica jest dość specyficzną
gminą pod kątem liczebności sołectw. Z uwagi, że w każdym z tych sołectw znajduje się klub,
który wiadomo generuje wydatki, to potrzeby w tym zakresie w miarę możliwości muszą być
zaspakajane.
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Następnie pan burmistrz odnosząc się do wypowiedzi rannego Garbacza w temacie
oszczędności związanych z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej
stwierdził, iż miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej czyni wszelkie starania, aby
wydatkowana kwota w zaplanowanej wysokości była jak najmniejsza. Zwrócił uwagę, iż 75%
standardowej emerytury nie pokryje kosztów utrzymania opieki nad osobą umieszczoną w
domu pomocy społecznej i różnicę tej kwoty musi dopłacać gmina tj. w przypadku kiedy do
tego obowiązku nie poczuwa się rodzina.
Nadmienił, iż taniej pod kątem obsługi ale również pod kątem finansowym jest, aby osoba
wymagająca opieki przebywała w domu, ponieważ w środowisku domowym osoba ta po prostu
czuje się lepiej. Na życzenie osoby zainteresowanej w tym temacie rozpoznano temat w celu
wyłonienia firmy, która mogłaby pomóc w funkcjonowaniu w tym konkretnym przypadku. Jak
stwierdził na dzień dzisiejszy brak jest zainteresowania tą formą pomocy.
Następnie podkreślił, iż na etapie konstruowania budżetu każda nawet najmniejsza kwota miała
wpływ na jego domknięcie. W tym miejscu podkreślił, iż w związku z powyższym na dzień
dzisiejszy uruchomiono nadwyżkę budżetową na pokrycie deficytu budżetowego, ponieważ
dochody są niższe od planowanych wydatków.
Pan Teodor Jahn w celu uzupełnienia podkreślił, iż zaplanowana kwota na funkcjonowanie
klubów wiejskich w roku 2017 jest niższa o 18 800,00 złotych w stosunku do budżetu
uchwalonego na 2016 rok. Pan burmistrz podkreślił, iż przedmiotowe środki nie zostały
obniżone. Kwota została wyliczona przez LOKiR i to w niższej wielkości. Temat jest
podyktowany niższymi kosztami funkcjonowania klubu wiejskiego w Górze Św. Anny
w związku ze zmianą siedziby, który poprzednio był ogrzewany olejem opałowym.
Następnie pan Jahn podkreślił, iż przyszły rok będzie bardzo ciekawy i przeniesie dużo zmian.
Jednocześnie zaznaczył, iż omówiony projekt budżetu gminy Leśnica na rok 2017 należy
zaopiniować w formie przedstawionej. Ponadto procentowo zobrazował strukturę niniejszego
dokumentu pod kątem wydatków, a mianowicie: 38% budżetu gminy stanowi Oświata
i wychowanie, na drugim miejscu pod względem wydatków 15% dział Rodzina, Gospodarka
Komunalna – 12% i Administracja publiczna - 11,5%.
Pan Piotr Górecki zwrócił uwagę, aby w ramach oszczędności po przetargowych w roku 2017
wykonać remont ulicy Dunikowskiego w Górze Św. Anny celem wyrównania nawierzchni
jezdni z kostki granitowej.
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Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji
Rewizyjnej w wyniku obszernej dyskusji w przedmiotowym temacie pozytywnie zaopiniowali
projekt budżetu gminy Leśnica na 2017 rok nie wnosząc uwag (za przyjęciem projektu budżetu
głosowało 14 radnych).

Pan Łukasz Jastrzembski poinformował, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017
– 2020 tj. okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. W prognozie ujęto dochody i wydatki
za lata 2014 – 2015, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do
prognozowania oraz plan za trzy kwartały 2016 roku i przewidywane wykonanie za 2016 rok.
Następnie omówił założenia przedmiotowego dokumentu, który obrazuje załącznik nr 1
i załącznik nr 2.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż dokument wieloletniej prognozy finansowej jest dokumentem,
w którym zapisane są zadania przewidziane do realizacji w projekcie budżetu w roku 2017 oraz
zadania, które oczekują na możliwość pozyskania środków finansowych zewnętrznych.
Podkreślił, iż dla zadania pod nazwą Rozbudowa remizy OSP w Raszowej w roku 2018 nie
przewiduje się żadnych nakładów finansowych, a zadania dotyczące przebudowy klubów
wiejskich również odbiegają od kosztów przewidywanych. Zapytał z czego to wynika.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż rzeczywiście zadania dotyczące rozbudowy klubów
wiejskich zostały wpisane do dokumentu WPF-u informacyjnie, ponieważ na dzień dzisiejszy
nie wiadomo, które zadania w kolejności będą realizowane co jest uzależnione od otrzymania
dofinansowania
Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji
Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt wieloletniej prognozy finansowej rok 2017 nie
wnosząc uwag. (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 3
Pani Barbara Tiszbierek – Podinspektor Referatu Spraw Obywatelskich podkreśliła, iż projekt
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
oraz projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok został
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przygotowany według określonych wymagań i standardów. Na realizację zadań z zakresu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
zaplanowano kwotę w wysokości 120 000,00 złotych. Źródłem finansowania zadań są środki
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast
źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
są również środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i na realizację zadań w tej materii zabezpieczono kwotę w wysokości 10 000,00
złotych. Następnie Pani Tiszbierek szczegółowo omówiła założenia tych dokumentów na rok
2017. Przedmiotowe projekty stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Jednocześnie
podkreśliła, iż przedłożone

projekty tj. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 są kontynuacją zadań z lat poprzednich i określają lokalną strategię w zakresie
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem czy w wyniku przeprowadzonych kontroli
w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim wykryto jakiekolwiek nieprawidłowości.
Pani Barbara Tiszbierek odpowiedziała, iż w wyniku tych kontroli pojawiły się
nieprawidłowości.
Podkreśliła, iż w tym zakresie przeprowadzono kontrolę, która polegała na zakupie
kontrolowanym alkoholu tj. osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem firmy szkoleniowej
udała się do placówek, w których prowadzona była sprzedaż alkoholu i dokonywała zakupu
alkoholu. Zadaniem tej osoby było pozyskanie informacji czy osoba sprzedająca alkohol
(sprzedawca) zwróci uwagę na jej wiek oraz poprosi ją o okazanie dowodu tożsamości.
Omówiony wyżej zakup kontrolowany alkoholu został przeprowadzony za pośrednictwem
osoby pełnoletniej i jako forma profilaktyczna. Podkreśliła, iż tego typu kontrole będą
kontynuowane nadal, a szczegółowa analiza z przeprowadzonych kontroli w roku 2016
zostanie przedstawiona radnym w sprawozdaniu z działalności komisji za 2016 rok.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę, aby przy następnej informacji wskazać liczbę punktów
sprzedających alkohol pod kątem największej sprzedaży alkoholu.
Pani Tiszbierek wyjaśniła, iż największa ilość alkoholu sprzedawana jest w Polo markecie oraz
na stacjach paliw zlokalizowanych w miejscach obsługi pasażera przy autostradzie
przebiegającej przez teren naszej gminy.
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Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na zapis dotyczący wynagrodzenia animatora sportu. Czy
osoba ta jest zatrudniona na etacie.
Pani Tiszbierek wyjaśniła, iż osoba ta jest pracownikiem Szkoły Podstawowej w Leśnicy i po
godzinach pracy w ramach umowy – zlecenie realizuje zadania zawarte w tej umowie poprzez
prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności
dla dzieci i młodzieży ale także dla osób dorosłych i seniorów.
Pan Piotr Garbacz podkreślił, iż zarówno alkoholizm jak i narkomania jest zjawiskiem
społecznym niepożądanym. Osobiście uważa, iż w tym temacie warto byłoby wprowadzić
kampanię społeczno– edukacyjną, której odbiorcą będą dzieci tj. środki finansowe pozyskane
z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych powinny być skierowane do szkół. W tym
miejscu podkreślił, iż to placówki szkolne skupiają dzieci z całej społeczności gminy, a przy
tym i rodziców.
Zapytał jaki jest udział finansowy gminy, jeżeli chodzi o edukację w zakresie profilaktyki
alkoholowej dedykowanej dzieciom. Podkreślił, iż największy nacisk powinien być
ukierunkowany na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.
Pan Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o udział finansowy gminy w zakresie
realizacji zadań w powyższym temacie to w naszej gminie sytuacja przedstawia się następująco,
a mianowicie: corocznie dla każdej szkoły w naszej gminie jest zabezpieczana pewna pula
środków finansowych, która jest wyliczona proporcjonalnie do ilości dzieci w danej placówce.
Następnie dyrektor szkoły przedstawia burmistrzowi propozycję działań w tym zakresie.
Przedmiotowe środki są dedykowane wprost do szkół i muszą się wpisywać w zakres programu.
Reasumując pan burmistrz podkreślił, iż taka forma finansowania placówek oświatowych jest
stosowana w naszej gminie od kilku lat.
Członkowie komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji FinansowoGospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej
oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekty Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 4
Pan Ryszard Golly przedstawił członkom komisji informację z ostatniego posiedzenia komisji
rady bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakres tematyczny porządku obrad dotyczył
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między innymi oceny stanu bezpieczeństwa budowlanego, oceny stanu bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzeleckiego oraz budżetu powiatu na przyszły
rok. Podkreślił, iż istotną rzeczą jest, aby każdy właściciel nieruchomości dokonywał co pięć
lat przeglądu budowlanego nieruchomości. Ponadto przekazał informację, iż przy czyszczeniu
komina przez kominiarza nie wystarcza sam dokument lecz musi on również wydać protokół
z przeglądu instalacji wentylacyjnej. W kwestii stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
przedstawiona została statystyka zdarzeń pod kątem ilości oraz stanu wyposażenia jednostek
OSP.
Następnie głos zabrał Pan Piotr Garbacz, który życzył sobie, aby (nie wie jak inni radni na
pewno się wyłamią) wszystkie materiały na posiedzenia komisji oraz obrady sesji Rady
Miejskiej otrzymywać za pośrednictwem poczty elektronicznej chociażby w celu optymalizacji
kosztów.
Podkreślił, iż w jego ocenie taka forma była by praktyczniejsza, ponieważ jak stwierdził często
dokumentację komisyjną pozostawia w domu.
Następnie zwrócił się do kolegów radnych kto wyraża wolę, aby materiały wysyłać w formie
elektronicznej.
Pan Ryszard Froń wyjaśnił, iż w wyniku ustaleń z przewodniczącymi komisji problemowych
Rady Miejskiej w tej sprawie podjęto stanowisko, aby materiały na posiedzenia komisji oraz
sesje Rady Miejskie były udostępniane w formie papierowej i taka forma jest stosowana.
W związku z powyższym nadmienił, aby nie wprowadzać zmian do podjętych ustaleń
i z propozycją poczekać do następnej kadencji.
Pan Garbacz uważa, iż stosowanie takiej formy nie powinno być żadną przeszkodą. Podkreślił,
iż taka forma byłaby również ułatwieniem dla pań, które wysyłają zawiadomienia. Nadmienił,
iż zdarzają się sytuacje, że czasami materiał na sesję do radnych trafia w dniu sesji, a gdyby
informacja została przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej to byłaby na skrzynce
od razu.
Pan Ryszard Froń podkreślił, iż nie jest w stanie określić czy na chwilę obecną wszyscy radni
posiadają konta pocztowe.
Pan Piotr Garbacz podkreślił, iż nie mówi że wszyscy lecz kto chce.
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Pan Teodor Jahn podkreślił, iż w zasadzie obszerna dokumentacja mogłaby być wysyłana za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub na płycie CD, a pozostałe dokumenty jak na przykład
zmiany budżetu w formie papierowej.
W związku z powyższym Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy na jego wniosek
mógłby otrzymywać zawiadomienie wraz z materiałami w formie elektronicznej.
Pan Rudolf Gajda zwrócił uwagę,

iż wówczas pracownik wysyłający zaproszenie musi

wykonać podwójną pracę, a mianowicie wysłać dokumenty w formie elektronicznej i w formie
papierowej.
Pan Burmistrz przysłuchując się dyskusji wyjaśnił, iż w miarę możliwości tj. gdy będziemy
dysponować dokumentami elektronicznymi to będą udostępnione konkretnie radnemu
w formie elektronicznej.
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż dla niego wygodną i jak najbardziej praktyczną
formą jest forma papierowa.
Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski nadmienił, iż po raz kolejny jest zawiedziony,
ponieważ informacja o rocznicy obchodów 120-lecia istnienia OSP Zalesie Śląskie miała
znaleźć odzwierciedlenie w ostatnim numerze Wiadomości leśnickich ,a artykuł w tej materii
niestety nie ukazał się. W związku z powyższym zapytał dlaczego. Podkreślił, iż Wiadomości
Leśnickie są organem prasowym gminy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż w tej materii zabierał już głos na jednej z wcześniejszych sesji.
Podkreślił, iż zazwyczaj na tego typu uroczystości zapraszany był kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich, który z chęcią przygotowywał artykuły związane z przebiegiem uroczystości.
Nadmienił, iż na tej uroczystości kierownik referatu nie był przez jednostkę OSP zaproszony
i nie przygotował artykułu, ponieważ nie miał informacji o przebiegu tej imprezy. Jednocześnie
burmistrz nadmienił, iż po sesji na której wniosek został podniesiony zwrócił się do OSP
Zalesie Śląskie w celu przygotowania artykułu - tekstu przez organizatora imprezy tj. OSP
Zalesie Śląskie celem zamieszczenia go w ostatnim numerze.
Burmistrz podkreślił, iż gazetka jest redagowana w głównej mierze w oparciu o materiały, które
są dostarczane do urzędu. Zaznaczył, iż jak tylko urząd otrzyma materiał w tym zakresie to
zostanie on podany do publicznej wiadomości mieszkańców za pośrednictwem gazetki
Wiadomości Leśnickie.
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Pan Ryszard Golly zabierając głos stwierdził, iż osobiście uważa, że jeżeli

chce się

przeprowadzić wywiad na konkretny temat to należy umówić się na spotkanie z osobą, która
udzieliłaby wywiadu.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego podkreślił, iż urząd nie posiada redaktora, który
mógłby pojechać do strony w celu stworzenia artykułu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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