PROTOKÓŁ NR XV/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 25 stycznia 2016 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 29 grudnia 2015 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Leśnica,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8. 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.
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 poinformował, że proponuje się rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej
sesji o podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego
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„JEDŹ Z NAMI” oraz w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”. Radnym pismem z dnia 18 stycznia br. przekazano materiały w tych
sprawach.
Następnie odczytał porządek obrad uwzględniający proponowaną zmianę i zarządził
głosowanie w kwestii jego przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia
2015 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
29 grudnia 2015 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 15 stycznia 2016 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 29 grudnia 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 w budżecie gminy na 2016 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
poprzez:
a) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, z tego:
- przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej - 60.000,00 zł
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach
kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O
Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna”
b) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 60.000,00, z tego:
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- usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie – Leśnica poprzez

- 60.000,00 zł

modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica
– dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądała sytuacja
w przypadku wspólnej realizacji ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich zadania
dotyczącego np. budowy chodnika w danej miejscowości? Czy zadanie będzie realizowane tak
jak do tej pory, czy jednak gmina będzie musiała wykonać jakiś odcinek chodnika we własnym
zakresie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzenie zmian w budżecie gminy jest podyktowane
specyfiką programu do którego zostanie złożone zadanie, w tym przypadku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Gmina musi zrealizować zadanie, jako partner Starostwa Powiatowego,
a nie przekazać im środki finansowe.
Radny Pan Teodor Jahn podkreślił, że należy przez to rozumieć, że Starostwo Powiatowe
przekaże na realizację zadania część dokumentacji?
Pan Burmistrz potwierdził, że otrzymamy tylko fragment dokumentacji projektowej
w przedmiotowym zakresie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/76/16 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
- współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że Gmina jest zobowiązana do organizowania doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, z której wynika, że
w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego
w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
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nauczycieli. Kwota planowana na doskonalenie nauczycieli w roku 2016 wynosi 46 516,00 zł,
z czego proponuje się przeznaczyć na:
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 13 955,00 zł tj. 30 % z 1 % wynagrodzeń osobowych
nauczycieli (poziom 30 % wymagany jest przy współdziałaniu w tym zakresie
z Województwem Opolskim),
- dofinansowanie czesnego za studia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – 11 629,00 zł
(25 %),
- organizację szkoleń, konferencji przedmiotowych, zwrotu kosztów przejazdu dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora na różne formy doskonalenia – 20 932,00 zł (45 %).
Od kilku lat doradztwo metodyczne dla nauczycieli organizowane jest wspólnie z Zarządem
Województwa Opolskiego, w imieniu którego organizację zadań zapewnia dyrektor
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Szczegółowy zakres realizacji zadania
zostanie ujęty w umowie zawieranej corocznie pomiędzy Gminą Leśnica a Zarządem
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/77/16 w sprawie współdziałania
między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica (głosowało 14
radnych).
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina jest zobowiązana do
opracowania i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Poprzedni program stracił swoją aktualność, albowiem odnosił się on do okresu 2011 – 2015
i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej lat następnych.

5
Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na
ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie
agresywnych postaw i zachowań. Realizacja założonych celów odbywać się będzie w oparciu
o diagnozę problemu i jego lokalnych uwarunkowań w drodze budowania i udoskonalania
współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Beneficjentami programu są rodziny doznające przemocy domowej i zagrożone przemocą,
społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za
przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizatorami programu są instytucje i organizacje
zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/78/16 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016 – 2020 (głosowało 14 radnych).
- utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
- przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
Pan Burmistrz poinformował, że trwają przygotowania do nowego tematu dotyczącego
transportu publicznego. Przez transport osób można rozumieć dwa rodzaje transportu tzn.
powszechnie dostępny publiczny transport osób wykonywany w określonych odstępach czasu
i po określonych liniach uwzględniający zniżki dla osób z niego korzystających oraz transport
komercyjny przeprowadzany przez osoby prywatne. W pierwszym przypadku przewoźnik
udzielający zniżki na bilet otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w drugim prywatny przewoźnik nie otrzyma
dofinansowania do biletów dla osób, którym ulgi się należą. Zgodnie z ustawą o publicznym
transporcie zbiorowym w tych gminach, powiatach, w których jest uchwalony plan transportu
publicznego od dnia 1 stycznia 2017 r. na wyznaczonych w planie liniach będzie można
realizować przewozy pasażerskie mieszkańców z dopłatami z budżetu państwa.
Na terenie powiatu strzeleckiego rozważano dwa warianty tj. powiat sporządza tylko
i wyłącznie plan dla linii powiatowych w najbardziej rygorystycznym wariancie (przewóz osób
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pomiędzy Strzelcami Opolskimi, a Leśnicą, bez zatrzymywania się na innych przystankach),
czyli plan łączy miasto powiatowe z miastem gminnym, a gmina działa we własnym zakresie.
Ostatecznie gminy powiatu strzeleckiego łącznie ze Starostwem Powiatowym nawiązały
współpracę polegającą na utworzeniu jednego wspólnego planu transportowego obejmującego
teren powiatu strzeleckiego, który będzie realizował zarówno cele powiatowe, jak i cele
poszczególnych gmin. Plan transportowy dla określonego terenu, aby funkcjonował od dnia 1
stycznia 2017 roku musi zostać podany do wiadomości publicznej z rocznym wyprzedzeniem.
Tylko i wyłącznie przewoźnicy autobusów, którzy będą realizowali wskazany plan będą
uprawnieni do otrzymywania dopłat z budżetu państwa. Poza tym planem na terenie powiatu
mogą funkcjonować przewoźnicy prywatni. Idea w powiecie strzeleckim jest taka, aby powstał
związek zrzeszający gminy powiatu strzeleckiego i sam powiat, który będzie zarządzał
i realizował plan transportowy. Utworzenie takiego związku jest dopiero teraz możliwe,
ponieważ z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym
i powiatowym. Do końca 2015 roku nie było możliwości współpracy gmin z powiatem, a co za
tym idzie tworzenia związku powiatowo-gminnego.
Podkreślił, że prace nad statutem związku podjęto już wcześniej tj. statut był uzgadniany
z poszczególnymi gminami, gdzie każdy podmiot wnosił swoje spostrzeżenia, zmiany lub
uwagi. W wyniku tych prac został wypracowany wspólny statut, ale formalne procedowanie
mogło dopiero rozpocząć się od stycznia br. po wejściu w życie nowelizacji ustaw.
Jednocześnie zmieniła się procedura uchwalania statutów związków gminno-powiatowych. Do
tej pory każda z gmin podejmowała uchwałę w sprawie przyjęcia statutu, która następnie
została przesłana do Wojewody. W chwili obecnej procedura jest trochę inna. Gminy z terenu
powiatu strzeleckiego upoważniły Zarząd Powiatu Strzeleckiego do wspólnego ich
reprezentowania na etapie tworzenia projektu statutu. W związku z tym, Zarząd Powiatu
przesłał do Wojewody Opolskiego projekt statutu związku celowego powiatowo-gminnego
celem uzgodnienia. W materiałach sesyjnych, które otrzymali radni projekt uchwały w sprawie
przyjęcia statutu był jeszcze na etapie uzgadniania z Wojewodą Opolskim. W chwili obecnej
otrzymano ostateczną wersję statutu uzgodnioną z Wojewodą, który został przedłożony
radnym.
Następnie szczegółowo omówił zmiany statutu uzgodnionego przez Wojewodę. Zwrócił także
uwagę na zapis § 38 ust. 8, który mówił, że „w pierwszym roku działalności Związku składkę
ustala się i wnosi nie później niż do dnia …” i nie został dokończony. W tej sprawie otrzymano
pismo z Zarządu Powiatu Strzeleckiego, że w miejsce kropek winien być umieszczony zapis:
„w terminie wskazanym w uchwale zgromadzenia”. Z pisma tego wynika także, że utworzenie
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Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w pierwszym roku działalności
nie będzie generować kosztów – składek członkowskich. Pełne obciążenie działalności związku
w pierwszym roku weźmie na siebie Powiat Strzelecki.
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że sprawy finansowe zawarte w § 38 w tej chwili są wielką
niewiadomą, ponieważ wszystko jest na etapie tworzenia. Składka członkowska, koszty obsługi
działalności Związku, jak również składka wynikająca z kalkulacji wozokilometrów jest
nieznana, w związku z czym na ten rok obciążenie budżetu gminy będzie niewielkie, bo nie
będzie generować kosztów.
Przewodniczący obrad odczytał pismo Zarządu Powiatu Strzeleckiego znak: OR.7140.4.2016
JCH z dnia 25 stycznia br. dotyczące Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI”, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Zarząd Związku będzie działał w sposób nieodpłatny, tylko
pracownicy zatrudnieni w biurze będą otrzymywali wynagrodzenie. Natomiast w przypadku
wozokilometrów to posiadamy analizę ilości kilometrów realizowanych przez PKS Strzelce
Op. w oparciu o trasy przewozowe z obszaru Gminy Leśnica. Z tej kalkulacji wynika, że jest
to kwota rzędu 7.000,00 zł/miesięcznie.
Dodał, że PKS Strzelce Op. byłby tzw. podmiotem wewnętrznym Związku GminnoPowiatowego, który realizowałby plan transportowy jako firma z terenu powiatu strzeleckiego,
którego właścicielem jest powiat strzelecki.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zaznaczył, że związek celowy, który powstanie będzie
realizował przewozy pasażerskie za pomocą Strzeleckiego PKS-u. Jednak wydaje się zasadne,
aby Związek w ramach konkurencji ogłosił przetarg na realizację tegoż zadania. Jeżeli całość
zadania zostanie przekazana tylko do PKS-u to istnieje ryzyko, że nie będzie on wykazywał
starań o zakres swoich usług, bo i tak będzie miał przekazywane środki finansowe.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że takie wątpliwości pojawiły się, że jeżeli PKS dostanie stałe zlecenie
to straci motywację do rozwoju i optymalizacji działań. PKS ma realizować usługi dla
wszystkich gmin i samego powiatu strzeleckiego. W przyszłości nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby wyłonić partnera do współpracy na zasadzie przeprowadzenia postępowania
przetargowego. W tej chwili Starostwo Powiatowe zleci wykonanie zadania PKS-owi, a jeżeli
ten nie wykaże się należytą starannością, dbałością, czy optymalizacją kosztów to istnieje
możliwość zlecenia zadania innej firmie wyłonionej w przetargu.
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Radny Pan Pospieschczyk stwierdził, że pytanie podyktowane jest tym, że w przeszłości PKS
nie miał płynności finansowej i zwracał się z prośbami o dofinansowanie swojej działalności.
Będąc w samej firmie i obserwując przebieg pracy pracowników np. warsztatowych to
możnaby wnieść niemałe zastrzeżenia. Wydaje się, że jeżeli firma dostanie środki finansowe to
nie będzie się starała ze względu na brak motywacji. Samo bazowanie na kalkulacji z PKS
wydaje się być niezasadne.
Pan Burmistrz dodał, że Strzelecki PKS wygrał postępowanie przetargowe w 2015 roku na
dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Leśnica, gdyż jego oferta była
najbardziej konkurencyjna.
Radny Pan Jahn nadmienił, że o wszystkich kwestiach dopiero będzie można mówić za dwa
lub trzy lata funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego. Dopiero wtedy okaże się, jaka
jest konkurencyjność przewoźników, gdyż nie można monopolizować rynku w naszym
powiecie.
Pan Burmistrz stwierdził, że Związek ma tylko i wyłącznie wykonywać zadania publiczne
obejmujące ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego pełniąc rolę organizatora
publicznego transportu zbiorowego. W przypadku PKS-u to będzie on rozliczał się ze
Związkiem tylko z części dotyczącej transportu, pozostałe działy (stacja paliw, sekcja
warsztatowa) traktowane są jako odrębna działalność. Związek wyłącznie będzie
współpracował z PKS-em w zakresie zbiorowego transportu publicznego.
Przewodniczący obrad dodał, że jesteśmy w sytuacji bardzo specyficznej, bo Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich jest organem założycielskim, czyli właścicielem PKS-u.
Jednak istnieje pewnego rodzaju narzędzie kontrolne, bo z każdej gminy wchodzącej w skład
Związku będzie delegowany przedstawiciel, który będzie w pewien sposób czuwał nad
całością. Poza tym radni będą także mieli w przyszłości zadanie do zrealizowania poprzez
zamówienie wozokilometrów.
Pan Burmistrz dodał, że od wejścia w życie nowego systemu komunikacji publicznej to radni
Rady Miejskiej oraz Burmistrz będą podejmowali decyzję o zleceniu usługi, czy wprowadzeniu
dodatkowego przejazdu autobusu na wniosek mieszkańców. Takie decyzje będą podejmowane
na poziomie Gminy Leśnica.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” i projekt
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uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/79/16 w sprawie utworzenia
Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” i uchwałę Nr XV/80/16 w sprawie
przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” (głosowało 14
radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przeprowadzone
w okresie międzysesyjnym na terenie Gminy Leśnica, a mianowicie:
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – ze względu na niskie temperatury
wstrzymano prace na obiekcie,
- zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie klubów wiejskich w Krasowej i Dolnej” – trwają
prace związane z uzgodnieniem koncepcji rozwiązań projektowych przebudowy klubów
wiejskich w Krasowej i Dolnej. Na spotkaniu przedstawicieli mieszkańców sołectwa Dolna
z projektantem ostatecznie doprecyzowano koncepcję przebudowy klubu w Dolnej.
W przypadku klubu w Krasowej w najbliższym czasie zostanie uzgodniona koncepcja.
- zmiana „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki
Kozielskie” w tym zakresie odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, na której pozytywnie zaopiniowano projekt zmiany planu. Zmianie
podlegają zapisy dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu
budowlanego.
- podpisano umowę z firmą ATMOTERM S. A. z Opola na wykonanie monitoringu
środowiskowego wysypiska. Wysypisko jest zrekultywowane, zamknięte, ale stan środowiska
na tym terenie należy monitorować przez okres 30 lat.
- trwają prace, uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie
wspólnej inwestycji dotyczącej budowy drogi Dolna – Strzelce Opolskie tj. wykonania zatoki
autobusowej w Dolnej,
- złożono wniosek do tzw. „Schetynówek” na przebudowę ul. Kościelnej w Raszowej – niestety
nie udało się uzyskać dofinansowania w tym zakresie. Gmina złożyła odwołanie, ale nie zostało
ono w pełni uwzględnione.
- 11 stycznia br. odbyło się spotkanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Gmina Leśnica od dwóch lat jest członkiem Subregionu i w ramach jego funkcjonowania udało
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się pozyskać środki finansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej dużego
projektu Góra Świętej Anny. Kolejnym etapem, który ma pomóc w pozyskaniu dodatkowych
środków finansowych to utworzenie stowarzyszenia gminno-powiatowego tj. gmin z terenu
powiatu strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego oraz dwóch powiatów. Rozmowy na temat
kształtu statutu stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego w dalszym ciągu są prowadzone np. jaka będzie wysokość składki
członkowskiej dla poszczególnego podmiotu, jak ma być realizowane głosowanie?
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy obecny Subregion jako jedna
aglomeracja nie jest za duży, a tutaj jeszcze mówi się o tworzeniu Stowarzyszenia? Spotkał się
z opinią, że niby już w tej chwili Subregion za dużo zrzesza gmin. Z drugiej strony w przypadku
budowy, czy modernizacji dróg lepiej, jak inwestycja taka jest realizowana w oparciu o dwa
podmioty. Czy w przypadku utworzenia stowarzyszenia nie będzie za mało środków
finansowych na tak dużą aglomerację?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że z taką opinią się nie spotkał, a wręcz przeciwnie raczej były
prowadzone rozmowy, aby gmina Kolonowskie z terenu powiatu strzeleckiego została
dodatkowo włączona do Subregionu.
Natomiast w kwestii środków finansowych to są one ogólnie przeznaczone na wszystkie
subregiony i w ramach tych środków subregion kędzierzyńsko-kozielski będzie składał swoje
projekty.
Ponadto Pan Burmistrz pokreślił, że z informacji otrzymanej od Pani Nowak Kierownika
Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy wynika, że w 2015 roku dopłata z budżetu gminy do
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego będzie wynosiła tylko kwotę około 8 tys. zł. W porównaniu do ubiegłego roku,
to kwota ta wynosiła ponad 38.000, zł. Wynika to z tego, że niektórzy nauczyciele przebywają
na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a ich godziny w formie nadgodzin zostały
rozdysponowane pomiędzy pracujących nauczycieli i nie zaistniała potrzeba dopłaty do
średnich wynagrodzeń.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w 2016 roku weszła w życie ustawa tzw. sześciolatki,
gdzie będzie mniej klas pierwszych w naszych placówkach szkolnych. Będziemy stali przed
dylematem, czy zwolnić nauczyciela, czy nauczycielom mającym nadgodziny odebrać je i dać
temu nauczycielowi, aby nie stracił zatrudnienia. Wtedy należy liczyć się z tym, że będziemy
dopłacać do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
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Radny Pan Golly potwierdził, że teraz powstanie problem, że jeden rocznik dzieci nie pójdzie
do szkoły. W związku z tym, jak do tej sprawy się przymierzamy, czy te dzieci za zgodą
rodziców jeszcze raz pozostaną w tej samej klasie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że sytuacja w naszych placówkach szkolnych kształtuje się
następująco tzn. w Zalesiu Śląskim, Lichyni, Raszowej i Łąkach Kozielskich nie mamy ani
jednego siedmiolatka, który musi iść do szkoły. Jedynie są sześciolatki, które mogą, ale nie
muszą pójść do szkoły. W przypadku, gdy rodzic sześciolatka z ww. miejscowości zdecyduje
się, żeby wysłać dziecko do szkoły to musi liczyć się z tym, że zostanie ono dołączone do klasy
drugiej, w której będą realizowane dwa programy nauczania. Dla jednego lub dwoje dzieci nie
będzie tworzonej nowej klasy. W przypadku placówki szkolnej w Leśnicy siedmiolatków jest
na tyle, aby utworzyć jedną klasę.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie
międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 18 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Finansowo-Gospodarczej. Przedmiotem obrad było wyrażenie opinii komisji
w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Łącznie stawka za dostarczenie wody i odbiór ścieków w Gminie
Leśnica będzie wynosiła dla mieszkańca 8,88 zł netto/1 m3 oraz dopłata ze strony gminy
w kwocie 0,25 zł/m3.
Dla porównania najtańsze stawki za usługi dostarczania wody i odbierania ścieków obowiązują
w gminie Ujazd 8,40 zł/m3. Podał jeszcze przykładowe ceny, które obowiązują w innych
gminach, a mianowicie:
- Gmina Kolonowskie – cena dla mieszkańca 10,85 zł/m3, dopłata ze strony gminy 3,20 zł/m3,
- Gmina Gogolin – cena dla mieszkańca 9,68 zł/m3, dopłata ze strony gminy 4,08 zł,
- Gmina Zdzieszowice – cena dla mieszkańca 9,22 zł/m3, dopłata ze strony gminy 3,24 zł.
Na komisji były również poruszane kwestie odnoszące się do omawianego dzisiaj tematu,
a dotyczące utworzenia Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
i przyjęcia statutu tego Związku.
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Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 5/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2016 r. na temat opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Leśnica oraz Uchwałę Nr 41/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2016 r. na temat opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu przez Gminę Leśnica w 2016 roku. Uchwały stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Ponadto zapoznał radnych z treścią pism z Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz Urzędu
Gminy w Łubianach dotyczących sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających
na celu powiększenie terytorium Opola. Pisma w załączeniu niniejszego protokołu.
Radny Pan Golly w imieniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP poruszył
temat dotyczący działalności jednostek OSP pod kątem zakupu umundurowania oraz sprzętu.
Zarząd nie jest zadowolony z podziału sprzętu, nie jest także do końca informowany, jaki sprzęt
będzie zakupiony w przeciągu całego roku. W chwili obecnej powstał dylemat w zakresie
zakupu ubrań tj. mundurów bojowych w stosunku do zakupu, który był zaakceptowany przez
Zarząd w 2015 roku. Chodzi tutaj o różnice w rodzaju munduru pomiędzy Nomexem nr 7,
a Nomexem nr 6, ponieważ nr 7 jest mundurem lepszej jakości. Byłyby on także sukcesywnie
kupowane dla wszystkich strażaków z terenu gminy Leśnica. Przed chwilą radnym została
rozdana broszura na temat: co znaczy zła jakość ubioru strażaka przy akcjach? Uczestnictwo
w gaszeniu pożaru hali w Leśnicy pokazało, jak ważne jest wyposażenie strażaków w mundury
odpowiedniej jakości. Uważamy się, że powinna być zastosowana pewna procedura, że nie
można cofać się do tyłu, tylko należy iść do przodu. Nadmienił, że ubranie Nomex nr 7 na dzień
dzisiejszy kosztuje 3.031,95 zł, z planowaną dotacją Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
w wysokości 1.200,00 zł, więc jeden mundur kosztowałby 1.890,00 zł. Natomiast Nomex nr 6,
który chce zakupić gmina kosztuje 2.318,55 zł, z planowaną dotacją w wysokości 850,00 zł.
Różnica przy zakupie 6 sztuk wynosi 2.180,40 zł. Nie można oszczędzać na strażakach i zakup
umundurowania Nomex nr 7 jest całkowicie uzasadniony przede wszystkim ze względów
bezpieczeństwa, gdyż jest kolosalna różnica między Nomexem nr 7, a nr 6.
Z terenu gminy Leśnica są cztery jednostki, które sukcesywnie wyjeżdżają do akcji,
a mianowicie: OSP Wysoka, OSP Raszowa, OSP Leśnica i OSP Zalesie Śląskie. W ubiegłym
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roku mundury miały zostać zakupione dla dwóch jednostek tzn. dla jednostki OSP w Leśnicy
i Zalesiu Śląskich. W rezultacie mundury zakupiła tylko OSP Leśnica. Natomiast Zalesie
Śląskie nie zrealizowało zakupu przewidując, że w roku 2016 możliwe będzie uzyskanie dotacji
z Związku na jakościowo lepsze mundury.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, o wysokość środków
finansowych, jakie w zeszłym roku były wypłacone strażakom za udział w akcjach?
Radny Pan Golly wyjaśnił, że OSP Zalesie Śląskie w ubiegłym roku nie skorzystało z wypłaty
ekwiwalentu, chociaż w akcjach ratowniczych przepracowali ponad 900 godzin. W budżecie
gminy na 2015 rok była zabezpieczona na ten cel kwota 10.000,00 zł, z której skorzystali tylko
strażacy z OSP Leśnica. Jednostka Zalesie Śląskie jest jedną z dwóch sztandarowych jednostek,
które reprezentują i promują Gminę Leśnica na zewnątrz. Wszelkie

środki finansowe

pozyskane z tytułu nagród zostają przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostki.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk podkreślił, że przedłożona przez radnego ulotka jest
artykułem sponsorowanym, do którego należy podejść z pewnym dystansem. Następnie
zwrócił się z zapytaniem, jak często strażacy uczestniczą w akcjach, gdzie faktycznie występuje
wysoka temperatura i są obciążeni warunkami, które tam panują?
Radny Pan Golly stwierdził, że każdy wyjazd strażaków do akcji jest obciążony ryzykiem.
Radny Pan Mierzejewski stwierdził, że nie wie dlaczego ten temat jest poruszany dzisiaj na
sesji, skoro strażacy otrzymują pewną kwotę na swoją działalność i radni na sesji wyrażają na
to zgodę poprzez podjęcie uchwały budżetowej. Wyraził aprobatę na wydatkowanie kwoty
około 2.000,00 zł na zakup umundurowania.
Przewodniczący obrad nadmienił, że realizacja budżetu gminy leży w gestii Pana Burmistrza.
Jako radni nie powinniśmy uczestniczyć w tego typu dyskusji, czy to będzie zakup Nomexu nr
6, czy nr 7. Tym bardziej, że w tym przypadku jest to bardziej artykuł sponsorowany, natomiast
zakupy powinny odbywać się na podstawie specyfikacji. W ubiegłym roku na wspólnym
posiedzeniu komisji Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytanie, czy sprzęt, którym
dysponują jednostki OSP pozwala im realizować zadania statutowe. Wówczas padła odpowiedź
twierdząca. Powiedział również, że jeżeli pozostałe jednostki zaakceptowały kupno
określonych mundurów, a tylko Zalesie Śląskie ma inną wizję to jego zdaniem, coś jest nie tak.
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Radny Pan Golly stwierdził, że nie tylko strażacy z Zalesia Śląskiego wnioskują o zakup
lepszych mundurów, lecz tego rodzaju odzież powinna zostać zakupiona do wszystkich
jednostek OSP.
Radny Pan Stefan Rudol nadmienił, że nie rozumie dlaczego dla jednej jednostki (OSP Leśnica)
mundury zostały zakupione zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, natomiast OSP Zalesie
Śląskie się wstrzymało i teraz chce kupić lepsze mundury.
Radny Pan Golly podkreślił, że OSP Leśnica zakupiła mundury zgodnie ze wcześniejszymi
ustaleniami, gdyż były one już potrzebne. Natomiast OSP Zalesie Śląskie wzięło pod uwagę
możliwość otrzymania w 2016 roku dotacji na zakup mundurów. Problem powstał teraz,
ponieważ została podwyższona stawka podatku VAT.
Radny Pan Jahn nadmienił, że podczas posiedzenia komisji, na której omawiane były sprawy
OSP zasygnalizowano potrzebę zakupu mundurów do akcji gaśniczej. W tym momencie nikt
nie mówił o różnych rodzajach mundurów, bo na rynku jest ich wiele i może są jeszcze lepsze
i droższe. Jednak na podstawie wcześniejszych ustaleń został przygotowany budżet gminy.
Uważa, że mundury należy zakupić w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy.
Jeżeli natomiast jednostka w Zalesiu Śląskich chce kupić lepsze mundury to różnicę w stosunku
do wcześniejszych ustaleń należałoby wypracować, gdzieś u siebie, albo znaleźć sponsora, czy
też po prostu kupić ich mniej.
Pan Joachim Nowak – Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP poinformował, że do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego należy jednostka w Leśnicy i Zalesiu Śląskim
oraz od niedawna jednostka w Raszowej. Pozostałe jednostki OSP tj. Wysoka, Lichynia,
Czarnocin i Łąki Kozielskie działają poza systemem. W ubiegłym roku jednostka w Leśnicy
miała 99 wyjazdów do akcji, a Zalesie Śląskie – 51. Strażacy ochotnicy niewiele odbiegają od
strażaków zawodowych i muszą być dyspozycyjni 24 godziny na dobę. Obecnie nie każdy
strażak ochotnik posiada swoje umundurowanie, a wręcz bywa tak, że na jeden mundur
przypada czterech strażaków. Każdy strażak posiada tylko kominiarkę, a buty, mundury i hełmy
są wspólne.
Na wspólnym spotkaniu z Panem Burmistrzem ustalono, że zostanie zakupionych 18
mundurów. Na podstawie oferty przedłożonej przez przedstawiciela handlowego, który
zaprezentował trzy rodzaje mundurów niższej, średniej i wyższej jakości, uzgodniono zakup
mundurów średniej jakości. Te właśnie zakupiła OSP Leśnica. Natomiast uzgodniono, że
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Zalesie Śląskie zakupi mundury z dofinansowanie. Podwyższenie kwoty zakupu munduru jest
spowodowane podwyżką podatku VAT od 2016 roku. Sugerował, aby brakujące środki na
zakup mundurów wygospodarować ze środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za
udział w akcjach gaśniczych.
Kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że strażacy narażają swoje życie, poświęcają czas i to
należy docenić.
Pan Alfons Długosz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
nadmienił, że gmina dofinansowuje zakup nagród na zawody i turnieje z zakresu pożarnictwa
w wysokości około 10.000,00 zł. Natomiast strażacy wyjeżdżający do akcji oraz
wykonywujący szereg prac w obiektach i przy naprawie sprzętu wypracowują środki
w graniach około 50.000,00 zł. Należy liczyć się z tym, że w najbliższej przyszłości wszystkie
jednostki będą musiały mieć mundury odpowiedniej jakości, ponieważ obecne są roboczymi
ubraniami, a nie mundurami do akcji. Trzeba przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie
strażaka.
Pani Teresa Strzelczyk – Golly zaznaczyła, że w roku 2014 środki przeznaczone na utrzymanie
jednostek ochotniczych straży pożarnych nie zostały wykorzystanie w wysokości 150.000,00
zł. Sytuacja niewykorzystania środków na straże miała również miejsce w innych latach.
Zarzuciła, że nie bierze się pod uwagę decyzji Zarządu Gminnego OSP.
Ponadto zgłosiła uwagi do pracy urzędnika gminnego prowadzącego sprawy strażackie Pana
Jerzego Wojtali.
Pan Krzysztof Golly dodał, że na posiedzeniu Zarządu ustalono, że wszystkie jednostki będą
kupowały te same mundury. Została również wypracowana opcja, co do hełmu, rękawic,
kominiarek, ubrań specjalnych i butów. Po czym Urząd przygotowując wnioski do Opola nie
uwzględnił wypracowanego stanowiska Zarządu. Sugerował, iż osoby funkcyjne w jednostkach
OSP odpowiadają za sprzęt i należy się liczyć z ich słowem. Jednostka z Zalesia Śląskiego
chcąc uzyskać dotację z budżetu państwa stawia na jakość. Postulował, aby prezes Zarządu
posiadał informację w ciągu roku co zostało zakupione dla poszczególnych jednostek OSP.
Radny Pan Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, dlaczego tylko jednostka w Zalesiu
Śląskim potrzebuje na ten rok specjalne mundury?
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Pan Krzysztof Golly wyjaśnił, że pozostałe jednostki mają stan umundurowania zachowany.
Natomiast OSP Zalesie zużyło swoje dwudziestoletnie mundury przy pożarze m. in. hali
w Leśnicy.
Radny Pan Piotr Garbacz uważa, że dwudziestoletnie stroje bojowe należy wymienić, aby
zapewnić strażakom bezpieczeństwo podczas akcji pożarniczych.
Pan Burmistrz odniósł się do artykułu przedstawionego przez Pana Prezesa Gollego, że nie
ocenia, czy jest to artykuł sponsorowany, czy nie, lecz z treści wynika, że nie jest to artykuł
przygotowany

przez

producenta

mundurów,

lecz

producenta

pewnego

tworzywa

wykorzystywanego do produkcji mundurów i z pewnością dane zawarte w artykule są
prawdziwe.
Następnie odniósł się do wcześniej poruszanych spraw:
- forma zakupu sprzętu i sformułowania „nie jesteśmy informowani” – w tym roku trochę
zostało zmienione podejście do tego co planuje się zakupić z budżetu gminy dla straży. Z kwoty
przeznaczonej na zakup sprzętu w wysokości 40.000,00 zł postanowiono wydzielić 70 % tj.
kwotę 30.000,00 zł. Wspólnie ze strażakami Zarządu Gminnego OSP udało się uzgodnić
wydatki, gdzie zapotrzebowanie było dużo większe niż środki możliwe do wydatkowania.
Ostatecznie wydatki ukształtowały się na poziomie 32.000,00 zł. Argument „nie jesteśmy
informowani” nie jest zasadny, ponieważ w tym roku wspólnie w gronie całego Zarządu
Gminnego OSP ustalano wydatki, natomiast w latach wcześniejszych budżet został
rozdysponowany na poszczególne jednostki przez Burmistrza wspólnie z Kierownikiem
Wojtalą, który posiada dużą wiedzę w zakresie wyposażenia poszczególnych jednostek. I tu
także informowano Zarząd Gminny OSP, co będzie kupione, a z czego należy zrezygnować
z uwagi na brak środków finansowych.
- potwierdził brak wyrażenia zgody na zakup mundurów Nomex nr 7. Zarówno jeden, jak
i drugi mundur ma tzw. dopuszczenie i wszystkie certyfikaty. Nie mówi się o mundurach, gdzie
jeden ma certyfikat, a drugi jest ubraniem roboczym.
- rzeczywiście mowa była o dofinansowaniu, które w przypadku munduru Nomex nr 7 miało
wynosić pierwotnie 1.200,00 zł, ale otrzymaliście informację z Zarządu Wojewódzkiego OSP,
że to dofinansowanie będzie na poziomie 950,00 zł. Podkreślił, że nie chodzi tutaj o kwoty, ale
o pewną ideę. Co roku w naszych strażach są przeprowadzane inspekcje przez Państwową Straż
Pożarną w Strzelcach Opolskich, zarówno pod kątem wyposażenia, stanu technicznego
budynku, jak i wyszkolenia osób. Wyniki inspekcji świadczą o tym, że nasze jednostki są
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bardzo dobrze wyposażone. Uwagi dotyczyły jedynie starych samochodów strażackich
w jednostce Lichynia i Łąki Kozielskie. W którejś z jednostek brakuje agregatów
oddymiających, ale w żadnej nie stwierdzono niewłaściwego umundurowania. Ocena jednostek
z Zalesia Śląskiego i Leśnicy jest bardzo wysoka, wręcz wzorcowa.
- budżet gminy w zakresie utrzymania straży pożarnych na 2016 rok jest niższy o 10 %
w stosunku do roku ubiegłego. Należy jednak pamiętać, że w tym budżecie zostały
wprowadzone środki finansowe na zakup samochodów strażackich w wysokości 30.000,00 zł
– OSP Wysoka i w wysokości 20.000,00 zł OSP Lichynia oraz prawdopodobnie zostanie
wprowadzona kwota 600.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Leśnica. Na strażach
pożarnych naprawdę nie oszczędza się.
Co roku w okresie jesiennym zwracam się do poszczególnych jednostek o przedłożenie
zapotrzebowania na sprzęt, przeprowadzenie remontów itp. Gdyby zgłoszone zapotrzebowania
przenieść wprost do budżetu gminy to wtedy na utrzymanie OSP należałoby zabezpieczyć
kwotę około 6 mln zł (łącznie z zakupem dwóch wnioskowanych samochodów dla OSP Zalesie
Śląskie). Musimy jednak patrzeć racjonalnie na możliwości finansowe budżetu gminnego
i wprowadzić takie zadania, na których realizację nas stać.
- jego zdaniem nie ma potrzeby wyposażania wszystkich strażaków czynnych danej jednostki
w mundury bojowe, lecz zabezpieczyć je dla grupy strażaków, która najczęściej jeździ do akcji.
- potwierdził, że prawdą jest, że OSP Leśnica zdecydowała się na zakup munduru klasy średniej
za kwotę 1.400,00 zł, natomiast Zalesie Śląskie chciało zaczekać do 2016 roku i kupić mundury
z dofinansowaniem. Jednak w 2015 roku na spotkaniu w sprawie zakupu mundurów
zaznaczono, że cena droższych mundurów po uzyskaniu dofinansowania ma być zbliżona do
ceny mundurów zakupionych przez OSP Leśnica.
- ekwiwalent dla strażaka za udział w akcji pożarniczej faktycznie nie jest co roku
wykorzystywany. Decyzja ta jest suwerenną decyzją strażaków, na którą nikt nie wpływa.
Przed laty dokonano nieformalnych ustaleń, że niewykorzystane środki przeznaczone na ten
cel będą zbierane na zakup samochodów pożarniczych. W związku z tym przypomniał, że
pozostająca kwota z niewypłaconego ekwiwalentu nigdy nie pozwoliłaby na takowy zakup.
- odniósł się do zastrzeżeń zgłoszonych pod adresem Pana Kierownika Wojtali, który jest
bardzo dobrym pracownikiem. Wskazał na jego ogromne doświadczenie zawodowe oraz
profesjonalizm.
- w temacie zakupu mundurów nadmienił, że istnieje taka ewentualność, że wniosek
o dofinansowanie może złożyć bezpośrednio jednostka OSP i jest możliwość wpisania
własnego wkładu pieniężnego, co umożliwi dokonanie zakupu droższego umundurowania.
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Radny Pan Tomasz Sitnik stwierdził, że wsłuchując się w bardzo napiętą dyskusję, uważa, że
powinna ona być merytoryczna. Bez wchodzenia w szczegóły, bo się na nich nie zna, można
usłyszeć dwie prawdy tj. zdanie strażaków i Pana Burmistrza. Jego zdaniem wysuwa się jeden
wniosek, że brak jest komunikacji. Uważa, że jeżeli chodzi o kwotę około 2.000,00 zł to nie
należy się licytować, bo chodzi o bezpieczeństwo strażaków.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przeprowadzić wspólnie rozmowy tj. strażaków
i Pana Burmistrza w celu wypracowania ostatecznego stanowisko w tej sprawie.
Pani Strzelczyk – Golly zaapelowała, aby rozmowy odbyły się jak najszybciej, ponieważ do
piątku, czyli do końca miesiąca należy złożyć do Zarządu wniosek o dofinansowanie
umundurowania.
Radna Pani Reinert zwróciła się z wnioskiem mieszkańców sołectwa Raszowa ul. Słowackiego
o przesunięcie lampy ulicznej ustawionej obok posesji 82 na posesję 84. W tym miejscu jest
bardzo ciemno, a w ogóle na tej ulicy jest bardzo mało domów zamieszkałych.
Radny Pan Roland Reguła zaproponował, aby Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
zakupił szerokie urządzenie do odśnieżania. Obserwując pracowników Zakładu zauważył, że
mają stare, wąskie i mało wydajne łopaty. W chwili obecnej przy odśnieżaniu chodnika pracują
dwie osoby, a mając szerszą łopatę pracowałaby tylko jedna osoba i odśnieżanie byłoby szybsze
i sprawniejsze.
Radny Pan Stefan Rudol stwierdził, że w wyniku analizy harmonogramu wywozu odpadów
komunalnych zauważył, że firma Strach zaplanowała zbiórkę odpadów odbywającą się poprzez
ustawienie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na niedzielę
(zdarzyło się tak w dwóch przypadkach). W związku z tym wnioskował, aby Związek
Międzygminny „Czysty Region” sprawował większą kontrolę nad firmą Strach i wystąpił do
nich o zmianę tego terminu.
Ponadto zwrócił uwagę na zapis umieszczony w harmonogramie wywozu, a dotyczący mycia
pojemników (jak będzie to wyglądało, gdzie będą je myć?).
Radny Pan Golly zaproponował, aby pracownik gminy lub jakaś inna osoba wskazała
pracownikom firmy Strach niektóre posesje np. w Zalesiu Śląskim, gdyż nie wiedzą oni
o istnieniu niektórych budynków.
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Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XV sesję
Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

