PROTOKÓŁ NR XIV/15
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 14 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 30 listopada 2015 r.
4. Zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2015 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
- uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
- ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych
wymagań,
- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016,
- uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Leśnica na rok 2016.
6. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2016.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
10. 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 Pana Sebastiana Kumocha – prezesa Ludowego Zespołu Sportowego w Porębie oraz
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Pana Waldemara Bednarka – radnego Rady Powiatu Strzeleckiego.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 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 14 radnych).
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Pan Burmistrz wraz z przewodniczącym
obrad wręczyli Panu Sebastianowi Kumochowi – prezesowi Ludowego Zespołu Sportowego
w Porębie medal i dyplom „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” nadany Ludowemu Zespołowi
Sportowemu w Porębie.
Pan Kumoch podziękował za przyznane odznaczenie i życzył wszystkim zebranym
szczęśliwego Nowego Roku 2016.
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada
2015 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
30 listopada 2015 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 21 grudnia 2015 r.
Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni
chcą zabrać głos w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu
z sesji z dnia 30 listopada 2015 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.
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Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 83.536,00 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 54.036,00 zł
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnocin
dz. nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1”
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci - 29.500,00 zł
z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie
b) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 54.036,00 zł, z tego:
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

- 54.036,00 zł

za korzystanie ze środowiska
c) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 83.536,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

- 54.036,00 zł

Czarnocin dz. nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej - 29.500,00 zł
gminy uczęszczających do innych przedszkoli
d) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 54.036,00, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

- 54.036,00 zł

Czarnocin dz. nr 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1, 259/1 i 255/1
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 39.500,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/69/15 w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy na 2015 rok (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący obrad poinformował, że radni otrzymali wcześniej projekt wieloletniej
prognozy finansowej oraz projekt budżetu gminy na 2016 rok.
Komisje problemowe Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r.
przeprowadziły analizę projektu wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 483/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Pan Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej
nakreśla pewne ramy gospodarki finansowej w perspektywie wieloletniej tj. obejmuje rok
bieżący i kolejne trzy lata lub okres do momentu spłacenia kredytów, albo zaciągniętych
zobowiązań. Z przedłożonej prognozy wynika, że w latach 2016 – 2017 Gmina przewiduje
spłacenie swoich zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również dane
historyczne z lat 2013 – 2014 niezbędne do prognozowania oraz plan za trzy kwartały 2015
roku i przewidywane wykonanie za 2015 r. Uwzględniono również wszelkie wskaźniki
i ograniczenia przewidziane przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do projektu uchwały uwzględnia zadania, które
planuje się zrealizować do 2019 roku, a na które będą czynione starania o pozyskanie środków
zewnętrznych.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/70/15 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne
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posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy poświęcone między innymi tematyce
dotyczącej budżetu gminy na 2016 rok.
Komisje przeprowadziły analizę projektu budżetu gminy na 2016 rok, w wyniku której
pozytywnie zaopiniowały przedłożone materiały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji,
5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący obrad stwierdził, że zgodnie z § 3 ust. 7 Uchwały Nr L/296/10 Rady Miejskiej
w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu
Burmistrz na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu budżetu
gminy.
W związku z powyższym oddał głos Panu Burmistrzowi w celu przedstawienia projektu
autopoprawki do projektu budżetu gminy wraz z uzasadnieniem.
Pan Burmistrz poinformował, że w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2016 rok z dnia
12 listopada 2015 r. proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
- zmniejszyć środki na zadaniu pn. Remont ul. Krótkiej w Górze Świętej Anny o kwotę
25.000,00 zł i tym samym zwiększyć środki na zadaniu pn. Remont ul. Bocznej w Górze
Świętej Anny o kwotę 25.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest niewłaściwym wprowadzeniem
nazwy ulicy.
- zmniejszyć środki na zadaniu pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lichyni o kwotę 30.000,00 zł i tym samym zwiększyć środki na zadaniu pn.
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej o kwotę
30.000,00 zł. Planowana zmiana dotyczy zakupu samochodu dla jednostki w Wysokiej od
gminy partnerskiej Hirschaid.
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Dodał, że powyższe zmiany były szczegółowo omawiane także podczas wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są ewentualne pytania w tym temacie.
W wyniku braku pytań przewodniczący obrad poinformował, że głosowanie nad projektem
autopoprawki odbędzie się w punkcie 5 procedury uchwalenia budżetu pn. „Dyskusja
i głosowanie poprawek do projektu budżetu”.
Następnie przewodniczący obrad stwierdził, że przystępuje się do realizacji porządku obrad
zgodnie z wymogami ujętymi w procedurze uchwalania budżetu.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2016 rok.
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 481/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok oraz uchwałę Nr 482/2015 z dnia 1 grudnia
2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Uchwały
stanowią załącznik do niniejszego protokołu
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji
Stanowisko Komisji:
Komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie
sformułowały żadnych wniosków.
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji
W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zachodziła potrzeba zajmowania
stanowiska w tym zakresie.
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5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu autopoprawki
Burmistrza do projektu budżetu gminy przedstawionego przed przystąpieniem do realizacji
kolejnych punktów przewidzianych w procedurze uchwalania budżetu gminy.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem proponowanych zmian w projekcie
budżetu na 2016 rok.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2016 rok przedstawiony został w pkt 1 i w związku z tym zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/71/15 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych – 14 głosów za).
- ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie określonych wymagań
Pani Agnieszka Nowak poinformowała, że ze względu na zmianę ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawa „rekrutacyjna”, uregulowała na poziomie ustawy
zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych przedszkoli i szkół. Do tej pory
wszelkie regulacje w tym zakresie znajdowały się w statutach jednostek oświatowych i dyrektor
placówki szkolnej na dany rok szkolny ustalał kryteria rekrutacji.
Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którym ustalono
obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia
rodziców. Dla dzieci spoza obwodu, na wolne miejsca, Rada Gminy zobowiązana jest
wprowadzić kryteria rekrutacyjne. Na dzień dzisiejszy do naszych szkół uczęszcza 20 dzieci
spoza obwodu (9 osób do szkół podstawowych – w tym tylko 2 spoza gminy tj. z Ligoty Górnej
oraz 11 osób do gimnazjum tj. 6 z Januszkowic, 4 ze Zdzieszowic i 1 z Rozwadzy). Na
podstawie powyższych danych można wnioskować, iż rekrutacja nie dotyczy dużej liczby
dzieci.
Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 muszą obowiązywać kryteria uchwalone prze Radę
Miejską, a następnie muszą one zostać podane do publicznej wiadomości do końca miesiąca
stycznia 2016 r.
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Kryteria podjęte w uchwale – zgodnie z ustawą – mają na celu zapewnienie jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Rada może
również wprowadzić kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, ale przedłożony
projekt uchwały nie przewiduje takiego rozwiązania. Liczba uchwalanych kryteriów nie została
ograniczona w ustawie – tak jak to było w przypadku kryteriów rekrutacji do przedszkoli.
Proponowane w projekcie uchwały kryteria promują dzieci niepełnosprawne, mające
niepełnosprawnego rodzica, opiekuna, pochodzące z rodzin wielodzietnych z minimum trójką
dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz mające w danej szkole rodzeństwo. W następnej kolejności
punkty będą przyznawane dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców oraz dzieciom
absolwentów tej szkoły. Najmniej punktowane są kryteria związane z miejscem pracy rodziców
lub zamieszkiwaniem krewnych wspierających rodziców w opiece nad dziećmi.
Potwierdzeniem większości powyższych kryteriów będzie oświadczenie zawarte we Wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola. Część okoliczności, które trudno zweryfikować będzie
musiało być potwierdzane odrębnymi dokumentami np. niepełnosprawność.
Wyżej wymieniony projekt uchwały został przedłożony i uzgodniony z dyrektorami szkół.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że w projekcie uchwały są ustalone kryteria wraz
z punktacją, ale nie zostały ustalone granice przyjmowania kandydata do placówki szkolnej, bo
może zaistnieć sytuacja, że kandydat nie zakwalifikuje się do żadnego z tych kryteriów?
Pani Nowak wyjaśniła, że jeżeli w danej placówce tj. szkole podstawowej, bądź gimnazjum
istnieje wolne miejsca to dziecko może mieć w postępowaniu rekrutacyjnym zero punktów
i zostanie przyjęte do placówki ze względu na kryterium pierwszeństwa. Do tej pory nie było
potrzeby stosowania kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Leśnica, ze
względu na to, że klasy nie są tak liczebne i nie było potrzeby wprowadzenia ograniczeń.
Uchwała ta może mieć większe znaczenie przy szkołach podstawowych, gdzie jest ograniczona
liczba uczniów w klasie tzn. jeżeli naszych dzieci będzie wystarczająca ilość w klasie to nie
będziemy zainteresowani tworzeniem nowej klasy ze względu na przyjęcie jednego lub dwoje
uczniów spoza obwodu. Ustalone kryteria postępowania rekrutacyjnego będą miały znaczenie,
gdy w klasie pozostanie jedno lub dwa wolne miejsca to w pierwszej kolejności zostaną przyjęte
dzieci z największą liczbą punktów.
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Radny Pan Kazimierz Mierzejewski dodał, że przy obecnej sytuacji demograficznej raczej nie
zostaną

zastosowane

kryteria

postępowania

rekrutacyjnego

do

publicznych

szkół

podstawowych i gimnazjum.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda kwestia dowozu dziecka spoza obwodu
do naszej placówki szkolnej oraz czy są jakieś inne obowiązki z tego tytułu?
Pani Nowak wyjaśniła, że dowóz ucznia zamieszkałego poza obwodem publicznych szkół
podstawowych lub gimnazjum do danej placówki szkolnej leży w gestii rodzica ucznia, gdyż
jest to jego wola. Z tego tytułu nie mamy żadnych obowiązków i póki co nawet nie mamy prawa
zorganizować takiego dowozu dla zdrowego dziecka.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/72/15 w sprawie ustalenia
kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań (głosowało 14 radnych).

- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016
Pan Burmistrz poinformował, że od kilku lat w naszej gminie uruchomiony został ze środków
budżetu gminy system dopłaty do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących
własnością gminy, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Łącznie
z budżetu gminy udzielona byłaby dotacja w wysokości 100.000,00 zł. Środki te planuje się
przeznaczyć na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i wykonanie niezbędnych
remontów.
W związku z powyższym proponuje się udzielić jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej,
przeznaczoną na cele remontowe, do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
będących własnością Gminy Leśnica w wysokości 1,35 zł/m2 w stosunku miesięcznym.
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 uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016 oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/73/15 w sprawie uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2016 (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania
ścieków
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały stanowi kontynuację systemu
dopłat do 1 m3 ścieków, który funkcjonuje już od kilku lat. Wprowadzając system dopłat do
usług odbioru ścieków bytowych była zaraz podjęta decyzja, że w perspektywie kilku lat
dopłata zostanie zmniejszana i w konsekwencji całkowicie zniwelowana. Dlatego też przez te
parę lat dopłata do usług odbioru ścieków cały czas zostaje zmniejszana.
W związku z powyższym proponowana stawka dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług
zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 lutego
2016 r. wyniosłaby 0,50 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków. Natomiast od dnia 1 marca 2016
r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 0,25 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/74/15 w sprawie uchwalenia
dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2016
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2016 rok został szczegółowo omówiony
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 14 grudnia br.
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożone programy, nie wnosząc
żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
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Pan Burmistrz poinformował, że do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja
społeczna osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałanie narkomanii. Gmina jest
zobowiązana do opracowania dwóch programów. Środki pochodzące z opłat za korzystanie ze
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z innych środków pozyskanych w trakcie
realizacji programów planuje się przeznaczyć na obydwa programy. Środki te będą
przeznaczone m. in. na działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i sportowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych zmierzające do ograniczenia uzależnienia. W ramach programu
zabezpieczone jest również funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Leśnicy.
Dodał, że wyżej wymienione programy szczegółowo zostały omówione na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2016 oraz
zarządził głosowanie w kwestii jego podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/75/15 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2016 (głosowało 14
radnych).

Ad. pkt 6
Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady
na rok 2016
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica komisje
stałe działają w oparciu o roczne plany pracy, przedkładane radzie w terminie do dnia 15
grudnia każdego roku. Następnie kolejno zwracał się z prośbą do przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie swoich planów pracy na 2016 rok,
a mianowicie:
- Pana Radnego Teodora Wyschki – wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
- Pana Radnego Kazimierza Mierzejewskiego – przewodniczącego Komisji Infrastruktury
Społecznej,
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- Pani Radnej Marii Reinert – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad przedstawił plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej, której jest
przewodniczącym.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zaakceptowanie przedstawionych wersji
planów pracy komisji problemowych na rok 2016.
Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaaprobowali przedłożone plany pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Leśnicy.
Plany pracy komisji na przyszły rok stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 3 grudnia br. w Dobrzeniu Wielkim odbyło się spotkanie burmistrzów z terenu województwa
opolskiego w temacie wyrażenia dezaprobaty dla Prezydenta Miasta Opola w zakresie planów
poszerzenia terytorium miasta Opola,
- 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie
w sprawie współpracy gmin i powiatu strzeleckiego w zakresie transportu publicznego,
- 9 grudnia br. odbyło się spotkanie z Wicestarostą Strzeleckim w sprawie tworzenia
dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Wysoka – Góra Świętej Anny, gdzie gmina
Leśnica będzie brała również udział w procesie projektowym,
- 11 grudnia br. odbyło się spotkanie w temacie drogi powiatowej biegnącej ze Strzelec
Opolskich do Dolnej,
- 11 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Leśnicy,
- 14 grudnia br. odbyło się posiedzenie Związku Międzygminnego Czysty Region
w Kędzierzynie-Koźlu,
- 14 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy
poświęcone między innymi tematowi projektu budżetu gminy na 2016 rok,
- 15 grudnia br. odbyło się spotkanie członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
w sprawie działania subregionu oraz rozważano temat dotyczący tworzenia stowarzyszenia
gmin i powiatów z terenu działania Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
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- 17 grudnia br. w naszej gminie goszczono gości z gminy partnerskiej Crostwitz oraz w tym
dniu odbyła się coroczna wigilia samorządowa na Górze Świętej Anny. W tym miejscu
podziękował serdecznie wszystkim obecnych za uczestnictwo w tym wydarzeniu.
- 18 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się wigilia,
- 18 grudnia br. odbyło się walne zgromadzenie członków Lokalnej Grupy działania Kraina
Świętej Anny podczas, którego przygotowywano się do nowej perspektywy unijnej, aby móc
w przyszłości aplikować o środki zewnętrze,
- 22 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich odbyła się wigilia,
- 23 grudnia br. w Leśnicy odbyła się coroczna wigilia dla osób samotnych z terenu naszej
gminy.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:


wykonano aktualizację kosztorysu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Zalesiu Śląskim. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim kwota zadania
wynosi ok. 10 mln. zł. Jeżeli pojawi się nabór z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na kanalizację (pierwszy lub drugi kwartał 2016 r.) to przewiduje się złożenie wniosku,

 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania
dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna działka
nr 311/4,
 trwają prace związane z tworzeniem nowego kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej w Leśnicy,
 zakończono prace związane z remontem Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny,
 trwają prace związane z uzgodnieniem koncepcji rozwiązań przebudowy klubów wiejskich
w Krasowej i Dolnej.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z tym, iż informacja ze wspólnego
posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 r. została przedstawiona
w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 i przy uchwaleniu Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

14
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2016 odstępuje się od przedstawienia
sprawozdania komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił radnym planowany terminarz sesji Rady Miejskiej
w Leśnicy na 2016 rok. Plan ten przewiduje sesje Rady tak, jak dotychczas raz w miesiącu
w każdy ostatni lub przedostatni poniedziałek miesiąca o godz. 1530, wykluczając miesiąc lipiec
z uwagi na przerwę wakacyjną (każdy radny otrzymał do wiadomości terminarz sesji).
Pan Waldemar Bednarek – radny Rady Powiatu Strzeleckiego podziękował za każdorazowe
zapraszanie na sesje Rady Miejskiej w Leśnicy. Niestety z uwagi na wiele obowiązków nie
zawsze może w nich uczestniczyć. W pierwszej kolejności pogratulował uchwalenia budżetu
gminy na następny rok, który na pewno jest budżetem wyważonym, dzięki któremu wiele zadań
zostanie wykonanych dla całego społeczeństwa gminnego. Cieszy to, że wiele działań
w powiecie wspiera Pan Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą, co można zauważyć między
innymi poprzez wielokrotne udzielanie wsparcia finansowego. Bardzo dobrze, że radni spotkali
się z Wicestarostą Strzeleckim Panem Januszem Żyłką, który od roku jest odpowiedzialny za
inwestycje drogowe i wszelkie sprawy związane z drogownictwem. Podczas tej sesji radni
mogli poruszać wiele spraw ważnych dla swojego środowiska. Wicestarosta widział wśród
wypowiedzi radnych zarówno zrozumienie, zadowolenie, ale także usłyszał pod swoim
adresem słowa krytyki, gdyż nie wszystkie zadania udało się zrealizować w ciągu jednego roku.
Na pewno będzie się starał wspólnie z całą Radą Powiatu działać tak, aby najwięcej zrealizować
z pilnych zadań w każdej z gmin powiatu strzeleckiego.
W projekcie budżetu powiatu na 2016 rok priorytetowe inwestycje drogowe będą prowadzone
w gminie Leśnica. Są to trzy znaczne inwestycje, które planuje się zrealizować przy pozyskaniu
środków zewnętrznych, a mianowicie:
1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ma być realizowana Góra Świętej Anny
– Zdzieszowice – koszt tej inwestycji wyniesie ok. 6 mln. zł,
2. w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ma być realizowane Zalesie Śląskie –
Kędzierzyn-Koźle – koszt tej inwestycji wyniesie ok. 7,6 zł.
3. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma być realizowane Strzelce Opolskie
– Dolna – koszt tej inwestycji wyniesie ok. 5,2 mln zł. W realizację tej inwestycji
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zaangażował się również Pan Burmistrz wraz z Radą Miejską w Leśnicy oraz Gmina
Strzelce Opolskie.
Inwestycje, które planuje się zrealizować w ciągu jednego roku to:
- przebudowa mostku w Lichyni,
- dotacja ze strony powiatu w kwocie 60.000,00 zł do budowy kanalizacji sanitarnej w Zalesiu
Śląskim,
- zakończenie zadania dotyczącego remontu odwodnienia w Kadłubcu – kwota 35.000,00 zł,
- remont kotłowni oraz modernizacja centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Leśnicy (mamy nadzieję, że ta placówka szkolna w dalszym ciągu będzie funkcjonowała,
gdyż niedawno ważyły się jej losy).
Oprócz wyżej wymienionych zadań będą realizowane jeszcze remonty bieżące np. inwestycja
związana z budową chodnika w Raszowej.
W przyszłym roku przewiduje się wyjazdowe posiedzenie komisji budżetowej, które będzie
poświęcone drogom i w ramach którego zostaną pokazane radnym powiatowym newralgiczne
miejsca na terenie naszej gminy.
Ponadto poruszył temat Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, którego w chwili
obecnej środki finansowe bilansują się. Jednak inwestycje, które Pani dyrektor przedstawiła do
zrealizowania w trybie natychmiastowym opiewają na kwotę około 30 mln. Na pewno
w pierwszej kolejności musi zostać zakupiony tomograf komputerowy. W dniu dzisiejszym na
komisji budżetu dyskutowano w jaki sposób będzie można pomóc szpitalowi. Nie wiadomo,
czy kosztem pomocy dla szpitala nie zaistnieje konieczność rezygnacji z jakiejś inwestycji
drogowej, bo w przyszłym roku Pan Starosta planuje na inwestycje drogowe wydać kwotę
około 11 mln zł przy pozyskaniu środków zewnętrznych, czyli około 15 % środków
finansowych całego powiatu.
Następnie podziękował we własnym imieniu i radnej powiatowej Pani Gizeli Szendzielorz za
współpracę oraz przeprosił, że nie zawsze może być obecny na sesji, ale stara się interesować
sprawami gminnymi. Można być zadowolonym, że te parę inwestycji w tym roku udało się
zrealizować, gdyż małymi kroczkami posuwamy się do przodu. Inwestycje te poprawiają
bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz wpływają na estetykę naszych miejscowości.
Reasumując życzył sobie, żeby w dalszym ciągu tak dobrze układała się współpraca z Panem
Burmistrzem Łukaszem Jastrzembskim i z Zastępcą Burmistrza Panem Andrzejem
Iwanowskim. Podziękował za udzielone wsparcie finansowe, gdyż bez niego niewiele możnaby
zrealizować. Jeszcze raz pogratulował przyjęcie budżetu gminy na przyszły rok. Podziękował
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także pracownikom urzędu za okazaną pomoc, ponieważ to jest również ich zasługa, że tak
dobrze funkcjonuje współpraca pomiędzy Powiatem Strzeleckim, a Gminą Leśnica. Wszystkim
radnym i zebranym życzył udanej zabawy sylwestrowej, a na Nowy 2016 rok dużo zdrowia
i spokoju.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Pana Bednarka z zapytaniem, jak w tej chwili wygląda
sytuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy?
Pan Bednarek wyjaśnił, że do czerwca tego roku istniały dwie niezależne placówki tj.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy i Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Leśnicy. W tym roku w czerwcu br. stworzono jedną placówkę pod nazwą
Zespół placówek oświatowych w Leśnicy. Dyrektorem tej placówki jest Pan Ryszard Baszuk,
który nią zarządza. Na dzień dzisiejszy sytuacja MOW-u jest stabilna, zagrożenie istnieje
w przypadku SOSW, bo może w najbliższym czasie dojść do tego, że nastąpi samo wygaszenie
tej szkoły z uwagi na coraz mniejszą liczbę uczniów. Jednak Pan Wicestarosta Gajda ma pewną
koncepcję związaną z tą szkołą tzn. chciałby utrzymać MOW i przez cały czas dążyć do
utrzymania stabilizacji jeżeli chodzi o ilość wychowanków przebywających w MOW-ie. Na
razie Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich do tej szkoły nie dokłada żadnych środków
finansowych. Co się stanie w najbliższym czasie z SOSW tj. szkołą podstawową i zawodową
trudno przewidzieć.
Radny Pan Stefan Rudol stwierdził, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich od
ostatniej sesji, w której uczestniczył Wicestarosta Pan Żyłka wykonało w miejscowości
Wysoka remont niebezpiecznych miejsc w rejonie przystanku autobusowego i w rejonie sklepu.
Jednakże do te pory w sołectwie Wysoka pozostał temat dotyczący ułożenia brakującej części
chodnika ok. 12 m. oraz wyrównania nierówności przy innej zatoczce autobusowej ze względu
na zbliżające się Święto Młodzieży w Górze Świętej Anny i koncert w Amfiteatrze w Górze
Świętej Anny. Imprezy te mają się odbyć w miesiącu lipcu 2016 r. i przypuszcza się, że bardzo
dużo osób, w tym młodzieży będzie przemieszczało się przez sołectwo, a niestety te
nierówności stwarzają dla nich niebezpieczeństwo.
Pan Bednarek poprosił, aby pisma wysyłane ze sołectw do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich także były przesyłane do jego wiadomości.
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Radny Pan Rudol odniósł się także do wypowiedzi, gdzie była mowa o szpitalu powiatowym,
a mianowicie, aby uzupełnić ubytki w nawierzchni przy parkingu szpitalnym, gdyż droga
znajduje się w bardzo złym stanie.
Przewodniczący obrad dołączył się do prośby Pana Rudola o remont parkingu przy Szpitalu
Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdyż stanowi to element dbałości o mieszkańców
powiatu.
Pan Bednarek stwierdził, że przy potrzebie tak dużych środków finansowych pani dyrektor
szpitala nawet nie porusza tematu parkingu szpitalnego. Niemniej jednak temat ten przez
radnych powiatowych był także poruszany, ale do tej pory nic w tym zakresie nie wykonano.
Radny Pan Ryszard Golly w imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP złożył wszystkim
zebranym życzenia noworoczne.
Nadmienił jednak, że w następnym roku trzeba będzie się pokłonić nad tematem dotyczącym
zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy. Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich podjął decyzję o przydziale samochodu
pożarniczego dla jednostki w Leśnicy. Zakup ten zostanie sfinansowany ze środków
finansowych
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Województwa Opolskiego. Natomiast Gmina Leśnica musiała już zobowiązać się, że jeżeli
nastąpi zakup to pokryje 30 % kosztów zakupu pojazdu i tym samym zabezpieczy środki
finansowe w budżecie gminy. Zakup ten z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców. Jeżeli zostanie zrealizowane to zadanie to nastąpią pewne przesunięcia
pomiędzy naszymi jednostkami OSP obecnie użytkowanych pojazdów pożarniczych, ale na
pewno będzie to procentowało w aktywności jednostek, gdzie strażacy w ciągu roku mają
bardzo dużo działań oraz wezwań.
Przewodniczący obrad podziękował za całoroczną współpracę oraz życzył wszystkim
zebranym wszelkiej pomyślności w 2016 roku.
Pan Burmistrz w pierwszej kolejności podziękował za jednomyślne uchwalenie budżetu gminy
na 2016 rok. Wszystkim zebranym życzył wszelkiej pomyślności w życiu samorządowym
gminy Leśnica oraz w życiu prywatnym.
Na ręce radnego powiatowego Pana Bednarka przekazał również serdeczne życzenia
noworoczne dla radnych Powiatu Strzeleckiego, Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz
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podziękowania za dobrą współpracę na poziomie Powiat Strzelecki – Gmina Leśnica, która
bardzo dobrze się układa.
Ponadto złożył podziękowania dla pracowników Urzędu za rok ciężkiej, intensywnej pracy.
Życzył dobrej realizacji budżetu gminy na 2016 rok oraz wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku.

Ad. pkt 10
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XIV
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek
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