PROTOKÓŁ NR XVI/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 22 lutego 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 13 obecnych, a od momentu rozpoczęcia realizacji
pkt 4 tiret 2 – 14 obecnych radnych).
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 25 stycznia 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku,
- uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego PowiatowoGminnego „JEDŹ Z NAMI”,
- przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”,
- utworzenia i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.
5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego” za rok 2015.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. 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.
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 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 13 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 stycznia
2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
25 stycznia 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przekazano
w dniu 15 lutego 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 25 stycznia 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 13 radnych – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”).
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 340.000,00 zł, z tego:
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie

- 300.000,00 zł

ul. Wiejska
- remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632

- 30.000,00 zł

- zmiana przyłącza energetycznego na kablowe wraz ze wzrostem mocy

- 10.000,00 zł

w budynku komunalnym w Górze Świętej Anny przy ul. Szkolnej 1
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b) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 340.000,00, z tego:
- remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 632

- 30.000,00 zł

- termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym

- 10.000,00 zł

w Górze Świętej Anny przy ul. Szkolnej 1
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląski ul. Wiejska

- 300.000,00 zł

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 w budżecie gminy na 2016 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/81/16 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 13 radnych).
Od tego momentu w sesji uczestniczył radny Pan Piotr Garbacz.
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku
Pan Burmistrz poinformował, że obowiązek corocznego uchwalania programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania tejże bezdomności wynika z ustawy o ochronie
zwierząt. Większość działań określonych w programie dotyczy przede wszystkim psów,
ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie Gminy Leśnica. Celem
programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt. Realizację programu na terenie Gminy Leśnica zapewni Schronisko dla
zwierząt w Zawierciu, gospodarstwo rolne – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Leśnicy,
której powierza się opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz Gabinet
Weterynaryjny w Zdzieszowicach reprezentowany przez lek. wet. Witolda Smoktunowicza,
który będzie pełnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie gminy
w zadaniu pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt” środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł.
Ponadto nadmienił, że projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku został przesłany do
zaopiniowania właściwym podmiotom tj. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach
Opolskich, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, kołom
łowieckim: „Brzezina”, „Zielona”, „Słonka”, „Knieja”.
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Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, w jakim trybie dokonano wyboru schroniska,
gdyż jego siedziba mieści się bardzo daleko?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że dokonano wyboru oferty, która była najkorzystniejsza.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda konsumpcja realizacji tego
zadania?
Pan Burmistrz stwierdził, że środki finansowe zabezpieczone w ubiegłym roku w budżecie
gminy na realizację tego zadania zostały wykorzystane w około 95 %.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2016 roku oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/82/16 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leśnica w 2016 roku (głosowało 14 radnych).
- uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
- przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI”
Pan Burmistrz poinformował, że toczą się prace zmierzające w kierunku powstania Związku
Celowego Powiatowo-Gminnego w zakresie transportu publicznego. Reprezentantem
wszystkich gmin i powiatu w tym zakresie jest Powiat Strzelecki. Zgodnie z nowymi
uregulowaniami zanim każda z gmin uchwali statut Związku to musi on zostać sprawdzony
i zaopiniowany przez wojewodę, aby radni ze wszystkich gmin wchodzących w skład Związku
uchwalali ten sam statut. Jednak z uwagi, że uchwała była tworzona w pośpiechu pojawiła się
rozbieżność pomiędzy tym, co zostało uchwalone przez radnych, a statutem uzgodnionym
przez Pana Wojewodę Opolskiego. Różnica dotyczy zapisu § 18 pkt 1, a mianowicie:
w uchwale z 25 stycznia br. funkcjonuje zapis „Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie
wybiera ze swojego grona (spośród osób, o których mowa w § 16 ust. 1) Przewodniczącego
Zgromadzenia i jego Zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków
Zgromadzenia na okres czteroletniej kadencji oraz taką samą większością i przy takim samym
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quorum przyjmuje regulamin odbywania posiedzeń”, a winno być „Zgromadzenie wybiera ze
swojego grona (spośród osób, o których mowa w § 16 ust. 1) Przewodniczącego Zgromadzenia
i jego Zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia na
okres czteroletniej kadencji oraz taką samą większością i przy takim samym quorum przyjmuje
regulamin odbywania posiedzeń”. Różnica polega tylko na usunięciu paru wyrazów z treści
poprzedniej uchwały.
W związku z powyższym proponuje się uchylić poprzednio podjętą uchwałę z dnia 25 stycznia
br. i podjąć nową uchwałę uwzględniającą zmianę w § 18 pkt. 1. Takie rozwiązanie zostało
uzgodnione także z nadzorem Wojewody Opolskiego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego PowiatowoGminnego „JEDŹ Z NAMI” oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/83/16 w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” i także jednogłośnie uchwałę Nr XVI/84/16 w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” (głosowało 14 radnych).
- utworzenia i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 9 lutego 2016 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag,
ani zastrzeżeń.
Ponadto stwierdził, że Państwo radni otrzymali projekt statutu Stowarzyszenia KędzierzyńskoStrzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny celem zapoznania się. Temat statutu był także
omawiany przez Komisję Finansowo-Gospodarczą, która nie wniosła do jego treści żadnych
uwag. Nadmienił również, że statut Stowarzyszenia zostanie przyjęty przez Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Pan Burmistrz poinformował, że od paru lat funkcjonuje Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski
w ramach którego działają powiaty i gminy z terenu powiatu strzeleckiego i kędzierzyńsko-
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kozielskiego. Głównych celem Subregionu jest kreowanie wzrostu gospodarczego oraz
poprawa jakości życia mieszkańców subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Poprzez
subregion udało się pozyskać środki finansowe na stworzenie różnego rodzaju dokumentacji
m. in. na dokumentację dotyczącą rewitalizacji Góra Świętej Anny.
W tej chwili planuje się utworzyć i przystąpić do Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów
tworzących stowarzyszenie poprzez wspólne planowanie rozwoju oraz realizację partnerskich
projektów, zgodnie ze Strategią Rozwoju Subregionu oraz Programem Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu na lata 2014-2020.
Powołanie stowarzyszenia jest również odpowiedzią na rekomendacje Zarządu Województwa
Opolskiego z dnia 28 października 2015 roku, przyjęcia rozwiązań, które skutecznie
określałyby formułę współpracy, w tym definiowałyby podmioty upoważnione do
reprezentowania interesów obszaru subregionalnego w ramach kontaktów z Zarządem
Województwa lub przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Członkami Stowarzyszenia będą:
1. Gmina Bierawa;
2. Gmina Cisek;
3. Gmina Jemielnica;
4. Gmina Kędzierzyn-Koźle;
5. Gmina Leśnica;
6. Gmina Pawłowiczki;
7. Gmina Polska Cerekiew;
8. Gmina Reńska Wieś;
9. Gmina Strzelce Opolskie;
10. Gmina Ujazd;
11. Gmina Zawadzkie;
12. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski;
13. Powiat Strzelecki.
Ponadto dodał, że podczas spotkań z samorządami przedyskutowano również statut, w którym
określone zostały m. in. zasady głosowania (każdy z członków Stowarzyszenia ma tylko jeden
głos) oraz zasady finansowania. Ustalono, że środki finansowe na funkcjonowanie
stowarzyszenia w ujęciu rocznym planuje się pozyskać w wysokości 300.000,00 zł, które będą
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rozdysponowane na poszczególne samorządy. W roku 2016 ze względu na to, że jakaś część
roku już minęła będzie to kwota w granicy 250.000,00 zł. Każdy z samorządów będzie musiał
przekazać składkę członkowską na poczet Stowarzyszenia ustaloną w wysokości
proporcjonalnej do liczby mieszkańców. W przypadku gminy Leśnica składka będzie
kształtowała się w granicy 7,5 – 8 tys. zł.
Przewodniczący obrad zauważył, że bardzo ważne jest, że każdy członek stowarzyszenia
niezależnie od wielkości będzie miał tylko jednego przedstawiciela w Stowarzyszeniu.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w temacie?
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że zarówno statut, jak i przedłożony projekt uchwały są
bardzo czytelne i nie wzbudzają żadnych wątpliwości. Cele działania stowarzyszenia zostały
ujęte w 9 punktach i w punkcie 10, który zamyka wszystko, a mianowicie: inne działania
realizujące cele statutowe. Jednakże odniósł się do punktu 7 „administrowanie wspólną
infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem” co pod tym zapisem się kryje, jakie
zamierzenia, gdyż zakres może być bardzo szeroki.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że pod tym pojęciem należy rozumieć administrowanie posiadanym
majątkiem wspólnym stowarzyszenia np. wyposażenie biura. Będzie to majątek, który wspólnie
został wytworzony.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
utworzenia i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą KędzierzyńskoStrzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/85/16 w sprawie utworzenia
i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 5
„Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego” za rok 2015
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy poniesionych
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w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu
do wysokości średnich wynagrodzeń

oraz

struktury zatrudnienia nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie w gminie Leśnica
w roku 2015 nie zostało osiągnięte przez nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych.
W ubiegłym roku dopłata została wypłacona tylko nauczycielom mianowanym, nie było
dopłaty dla stażystów. Od lat optymalizuje się strukturę zatrudnienia tzn. tam gdzie istnieje taka
możliwość nie zatrudnia się dodatkowych nauczycieli, tylko zatrudnionym nauczycielom
zgodnie z kwalifikacjami przydziela się godziny nadliczbowe np. w przypadku przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia lub na urlopie macierzyńskim. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że nauczyciel może wypracować tylko półtorej etatu. W tym roku wynik jest
bardzo satysfakcjonujący, zdecydowany spadek, gdyż łącznie wypłacono tylko kwotę 7.938,70
zł, a w ubiegłym roku dopłata dla nauczycieli mianowanych wynosiła 38.430,83 zł. Należy
sobie zadać pytanie, czy uda nam się utrzymać tak niską dopłatę do średnich wynagrodzeń,
która zależna jest od wielu czynników? Już wiemy, że nie będzie tylu klas pierwszych
i będziemy się starać o utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, żeby żadnego nauczyciela
nie zwolnić, ale to wpłynie na spadek liczby przydzielanych nadgodzin i zarazem negatywnie
wpłynie na średnią wynagrodzeń, która się zwiększy.
W przedłożonej informacji przedstawiono wykaz placówek, w których nauczyciele nie
osiągnęli średniego wynagrodzenia (Publiczne Przedszkole w Leśnicy - Oddziały zamiejscowe,
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy – nauczyciele zatrudnieni są na część etatu
i nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela do nauki innego przedmiotu, gdyż każdy
nauczyciel musi mieć z danego przedmiotu ukończoną akademię) oraz placówki, gdzie
wynagrodzenie

przekroczyło

wymagane

średnie

wynagrodzenie

(Zespół

Szkolno-

Przedszkolny w Zalesiu Śląskim i Raszowej, Szkoła Podstawowa w Leśnicy – nauczyciele
w tych placówkach mają podwójne kwalifikacje i można im przydzielać dodatkowe godziny).
Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy podane kwoty stanowią kwotę brutto,
czy netto?
Pani Nowak wyjaśniła, że podane kwoty w informacji są kwotami brutto wynikającymi
z umów o pracę, ale nie zawierają składek społecznych.
Radny Pan Teodor Jahn przedstawił kilka słów komentarza do przedłożonego sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Co roku
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organ prowadzący jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli. Można powiedzieć, że w tym roku informacja dotycząca
sprawozdania jest pełna i treściwa, a sam temat bardzo trudny. Obecnie dopłata do średniego
wynagrodzenia nauczycieli była na przełomie ostatnich lat najniższa. W ubiegłym roku
wyniosła 38.430,83 zł, a jeszcze rok wcześniej – 55.996,00 zł. Na taką sytuację wpływ ma wiele
czynników m. in. mniejsza liczba etatów w porównaniu do lat ubiegłych (w porównaniu do
ubiegłego roku liczba etatów zmniejszyła się o 4 etaty), a co za tym idzie liczba godzin została
rozdzielona pomiędzy nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, wysokość kwoty
bazowej, która od września 2012 roku nie uległa zmianie oraz coroczny wzrost funduszu płac
osobowych. Na ten rok zaplanowany jest wzrost funduszu płac dla nauczycieli o kwotę około
110.000,00 zł, czyli w granicy 2,5 %. Nauczycielom, którym nie uda się osiągnąć tej średniej
to może istniałaby taka możliwość ustalenia składników płacowych, aby średnia przy pełno
godzinnym zatrudnieniu została uzyskana. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że średnie
wynagrodzenie osiągnęli wszyscy nauczyciele dyplomowani (są to nauczyciele z najwyższymi
kwalifikacjami) i w zasadzie większość nauczycieli mianowanych, przy czym należy pamiętać,
że nie wszystkie składniki płacowe wchodzą w tą średnią. W zasadzie nasza gmina nie odstaje
od innych gmin.
Pan Burmistrz – przypuszczamy, że w przyszłym roku będzie diametralna zmiana. Niska
wysokość dopłaty do średnich wynagrodzeń jest wypłacana wtedy, kiedy jest odpowiednia
liczba nauczycieli oraz w przypadku odpowiedniej liczby przepracowanych godzin.
Należy pamiętać, że teraz będziemy mieli mniej pierwszych klas, a na pewno pozostawimy tę
samą liczbę nauczycieli. Natomiast godziny ponadwymiarowe wypracowane w danej placówce
oświatowej, zostaną przydzielone temu nauczycielowi, który nie będzie posiadał klasy.
Reasumując, będziemy mieli tę samą ilość nauczycieli z mniejszą ilością wypracowanych
godzin, bo inaczej należałoby zwolnić nauczyciela.
Radny Pan Piotr Garbacz stwierdził, że skutki zmiany od przyszłego roku systemu edukacji,
czyli brak pierwszych klas będą skutkowały przez kolejne trzy lata. Ta sytuacja nie będzie
dotyczyła jednego roku, tylko deficyt wystąpi w okresie trzech lat. Z drugiej strony zastanawiał
się nad wypłatami, bo faktycznie są to pieniądze, które nie są przepracowane, a wypłacane jako
nagroda, uzupełnienie do wynagrodzenia. Trudno nakłaniać i kierować dyrektorów w ten
sposób, aby polityka przyznawania godzin ponadwymiarowych była ukierunkowana w celu
zniwelowania dopłat. Nie zawsze czynnik ekonomiczny powinien decydować o działaniu.
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Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 26 stycznia br. – podsumowanie działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Oddział Strzelce Opolskie;
- 30 stycznia br. odbył się I Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP;
- 1 lutego br. odbyło się spotkanie z Panem Wojewodą Opolskim, w którym uczestniczył
również Zastępca Burmistrza i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
w temacie szeroko rozumianego projektu Góra Świętej Anny. Spotkanie dotyczyło dwóch
elementów, które są własnością Skarbu Państwa tzn. Pomnika Czynu Powstańczego
i Amfiteatru;
- 1 lutego br. – spotkanie z sołtysami w sprawie ustalenia miejsca dożynek gminnych w 2016
roku. Ustalono, że dożynki odbędą się w ostatni weekend sierpnia w sołectwie Łąki Kozielskie.
Podczas tego spotkania ustalono również terminy spotkań sołeckich;
- 2 lutego br. odbyło się spotkanie Koła Łowieckiego z rolnikami z terenu Gminy Leśnica;
- 4 lutego br. odbyło się spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego w Opolu w sprawie zauważenia problemu dojazdu z Opola do atrakcji
turystycznych na terenie województwa opolskiego m. in. dojazdu do Góry Świętej Anny;
- 5 -7 lutego br. Burmistrz przebywał w gminie partnerskiej Hirschaid. Głównym celem wizyty
było sfinalizowanie zakupu samochodu strażackiego Mercedes dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysokiej.
W tym miejscu złożył ogromne podziękowania dla radnego Pana Krzysztofa Pospieschczyka,
który zaoferował i zrealizował nieodpłatny przewóz samochodu strażackiego z Hirschaid do
gminy Leśnica.
- 8 – 12 lutego br. – przebywanie na urlopie wypoczynkowym,
- 15 lutego br. odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej Gosławice koło Opola spotkanie gmin,
które zostały wytypowanie do zakupu samochodu pożarniczego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Planowane jest partnerstwo 15 straży
pożarnych poszczególnych gmin i Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w celu stworzenia
wspólnego wniosku na zakup 15 samochodów pożarniczych. Na terenie Gminy Leśnica do
przedmiotowego zakupu wytypowana została jednostka OSP Leśnica. Koszt zakupu jednego
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samochodu będzie kształtował się w granicy 800.000,00 zł przy możliwości otrzymania
wsparcia finansowego na poziomie 70 %;
- 17 lutego br. odbyło się spotkanie w Prószkowie organizowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego w Opolu w sprawie szeroko rozumianej możliwości pozyskiwania
środków europejskich,
- 18 lutego br. odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Bułą Marszałkiem Województwa
Opolskiego w temacie projektu kluczowego Góra Świętej Anny,
- 19 lutego br. odbyło się roczne sprawozdanie Fundacji Sanktuarium Góra Świętej Anny.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy – po okresie zimowym na obiekcie
rozpoczęto kontynuację robót. W dniu 19 lutego br. odbyła się rada budowy m. in. oceniono
stan zaawansowania robót, uzgodniono dostawców materiałów i urządzeń sportowych.
- zadanie dotyczące przebudowy i wyposażenia klubów wiejskich w Krasowej i Dolnej – trwają
prace projektowe,
- zadanie pn. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Górze
Świętej Anny przy ul. Szkolnej 1 – uzyskano pozwolenie budowlane na wykonanie całego
zakresu prac,
- zadanie pn. Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – trwają prace związane
z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu publicznego na realizację
zadania.
- w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich zgłoszono realizację zadania dotyczącego
remontu ul. Kalwaryjskiej I w Górze Świętej Anny i ul. Wiejskiej w Dolnej działka 632,
- przygotowuje się dwa wnioski do złożenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie
czynione będą starania o uzyskanie dofinansowania na ul. Kościelną w Raszowej i ulicę przy
kompleksie sportowym w Leśnicy.

Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie
międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 9 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Finansowo-Gospodarczej. Przedmiotem obrad była opinia komisji w sprawie
utworzenia i przystąpienia Gminy Leśnica do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-
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Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. Temat ten został na dzisiejszej sesji
zakończony podjęciem uchwały.

Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Stefan Rudol stwierdził, że przed chwilą Pan Burmistrz podziękował Panu
Pospieschczykowi za wykonanie nieodpłatnego transportu i przewóz samochodu strażackiego
do OSP Wysoka. Jednak w imieniu społeczności strażackiej i swoim własnym podziękował
Panu Burmistrzowi za podjęcie tego tematu przy okazji jednej z wizyt w Hirschaid. Jest to
samochód w ocenie strażaków bardzo dobry i zakupiony po okazjonalnej cenie. Społeczność
strażacka z Wysokiej jest bardzo zadowolona z tego faktu. Jeszcze raz podziękował Panu
Burmistrzowi i Panu Pospieschczykowi oraz radnym Rady Miejskiej za przesunięcie środków
finansowych na ten cel.

Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XVI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

