PROTOKÓŁ NR XVII/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 21 marca 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 22 lutego 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki,
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Góra Św. Anny”.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2015 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
7. Sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy
za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica
na lata 2015-2017 w 2015 roku.
9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
12. 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 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 uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego. 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 22 lutego 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
22 lutego 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano w dniu
11 marca 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 22 lutego 2016 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 2016 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 10.887,00 zł, z tego:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – refundacja
Powiatowego Urzędu Pracy Strzelce Op. za organizację i finansowanie
robót z tytułu prac społecznie użytecznych

- 10.887,00 zł
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b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 160.645,00 zł, z tego:
- remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632

- 35.000,00 zł

- remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich

- 51.000,00 zł

- montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej

- 8.000,00 zł

nr 1805 O Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska
w m. Leśnica – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki – 3 piętra

- 55.000,00 zł

w Szkole Podstawowej
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy – refundacja

- 10.887,00 zł

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy – środki budżetu -

758,00 zł

gminy
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 149.758,00, z tego:
- remont ul. Bocznej w Górze Świętej Anny

- 15.000,00 zł

- remont barierek ochronnych na Pl. Narutowicza w Leśnicy

- 10.000,00 zł

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichyni – Łąki

- 10.000,00 zł

Kozielskie
- rezerwa ogólna

- 59.000,00 zł

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 55.000,00 zł

i wychowaniem
- wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy – środki budżetu -

758,00 zł

gminy
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 11.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z prośbą o przybliżenie zakresu remontu w Szkole
Podstawowej w Leśnicy, gdyż była mowa o przeprowadzeniu remontu tylko jednej
kondygnacji. Koszt tego zadania był niemały, a teraz gdy zakres zadania rozszerzył się
o kolejne piętra to wysokość środków finansowych jeszcze będzie większa.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od samego początku była mowa o przeprowadzeniu remontu trzech
pięter w szkole. W projekcie budżetu gminy na 2016 r. zostało błędnie napisane zadanie, gdyż
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znalazł się zapis III piętro, a winno być III piętra w Szkole Podstawowej w Leśnicy. Podczas
omawiania budżetu gminy wskazano na tą pomyłkę.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/86/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Pan Burmistrz podkreślił, iż od kilku lat w gminie Leśnica funkcjonuje fundusz wsparcia
inicjatyw sołectw i osiedli. Skalkulowany jest w ten sposób, że na każdego mieszkańca
sołectwa, czy osiedla zostaje przeznaczona kwota 20,00 zł. Kwota ta jest mnożona przez liczbę
mieszkańców, przy ograniczeniu kwot minimalnych i maksymalnych udzielonego wsparcia dla
sołectwa lub osiedla. Łącznie w budżecie gminy na 2016 rok jest zabezpieczona kwota około
110.000,00 zł, z przeznaczeniem dla sołectw i osiedli, które znajdują się w dyspozycji sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli lub radnych. Wsparcie finansowe może być przeznaczone
na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone są we wniosku, a stanowią zadania własne gminy
i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Gmina nie ingeruje na co przeznaczone są
środki, tylko kontroluje ich wydatkowanie.
Niemniej jednak rada gminy musi do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy podjąć
uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
tzw. ministerialnego. W ostatnich latach nie przystępowano do tego funduszu. Fundusz ten
jednak na przełomie tych lat uległ zmianie, powstały pewne ułatwienia i idzie w podobnym
kierunku, jak nasz fundusz sołecki. Jednak w dalszym ciągu jest jedna ważna różnica
w funduszu tzw. ministerialnym, a mianowicie nie obejmuje on wsparcia osiedli na terenie
miast. Temat ten został również omówiony podczas spotkań sołeckich i nie pojawiła się żadna
informacja o chęci zmiany, czy zastrzeżenie do obecnie funkcjonującego gminnego funduszu
wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli. Również nie wskazywano, aby przystępować do funduszu
sołeckiego. W związku z tym na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały dotyczący nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących
fundusz sołecki.
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Radny Pan Jahn stwierdził, że temat ten regularnie jest poruszany na sesjach marcowych.
W konsekwencji jest podjęta uchwała o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Natomiast w wypowiedzi Pana Burmistrza nie
padła wysokość kwoty bazowej branej pod uwagę przy naliczaniu wysokości funduszu
sołeckiego tzw. ministerialny. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, ile wynosi kwota
bazowa, o której jest mowa w przepisach ustawy o funduszu sołeckim, potrzebna do wyliczenia
wysokości środków przypadających na dane sołectwo?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Radny Pan Jahn zauważył, że od wielkości kwoty bazowej jest zależna wysokość środków
przypadających na dane sołectwo, wysokość zwrotu wydatków wykonanych w ramach
funduszu, które otrzymuje się z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz wskazuje ona
jaki jest poziom dochodów na jednego mieszkańca. Kwota bazowa przy funduszu sołeckim jest
kwotą istotną i dość ważną.
Przewodniczący obrad nadmienił, że w tej chwili należy podtrzymać to co zostało do tej pory
wypracowane i udzielić sołectwom oraz osiedlom w ramach własnego systemu wsparcie ich
inicjatyw. Zaproponował, aby nie przystępować do funduszu sołeckiego tzw. ministerialnego.
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy w przyszłości istniałaby możliwość
przystąpienia przez sołectwa do funduszu sołeckiego tzw. ministerialnego, a osiedla byłyby
finansowane jak do tej pory z funduszu wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że aby podejść do tematu uczciwie to należałoby to tak zrobić. Tylko
w przypadku udzielenia wsparcia inicjatyw dla samych osiedli, należałoby przeznaczyć dla
Leśnicy spore środki finansowe. Natomiast zwrot wydatków z budżetu państwa, dla sołectw,
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego jest uzależniony od zamożności gminy i wynosi
maksymalnie 40 % wykonanych wydatków. Czyli gminy najbiedniejsze otrzymują największy
zwrot środków finansowych.
Radny Pan Jahn dodał, że zamiennikiem funduszu sołeckiego dla miasta jest fundusz
obywatelski.
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że za wydatkowanie funduszu wsparcia sołectw
i osiedli odpowiadają sołtysi i rady sołeckie. W związku z tym, te osoby przede wszystkim
powinne decydować o rodzaju funduszu. Dwa lata temu podczas spotkania z sołtysami padały
deklaracje z ich strony, aby w dalszym ciągu pozostać przy funduszu wsparcia inicjatyw
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sołectw i osiedli. W chwili obecnej nie było żadnych sygnałów, aby odstąpić od tego funduszu.
Dlatego też nie jesteśmy przygotowani do dyskusji na temat wysokości kwoty bazowej.
Ponadto Pan Burmistrz odbywał teraz zebrania sołeckie, gdzie również nie było poruszanego
tego tematu.
Radny Pan Jahn podkreślił, że swoim wystąpieniem chciał sprowokować dyskusję na temat
funkcjonowania funduszu wsparcia inicjatyw sołeckich i osiedli. Przez sześć lat działania są
już wypracowane pewne doświadczenia oraz nastąpiły zmiany w przepisach prawnych, które
stanowią podstawą do zmiany, skorygowania systemu.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby w tym roku pozostawić jeszcze to w takiej formie
jak było do tej pory. Natomiast temat ten przeanalizować i przedyskutować na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych rady w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie. Należy
jednak uwzględnić opinię sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w tym temacie, gdyż
oni będą odpowiedzialni za jego wydatkowanie.
Pan Zbigniew Romik – mieszkaniec sołectwa Zalesie Śląskie stwierdził, że temat ten zgłaszał
na jednej z ostatnich sesji rady w celu przeanalizowania funduszu sołeckiego z uwagi na to, że
minęło kilka lat jego funkcjonowania. Sołtysi podczas zebrań nie dyskutują na ten temat,
dlatego, że przyjmują, że radni tak uchwalili. Wydaje się, że należałoby przedyskutować, jakie
są plusy i minusy wprowadzenia funduszu sołeckiego tzw. ministerialnego i przeprowadzić
pewną symulację, jakie rodziłoby to konsekwencje. My jako przedstawiciele społeczności nic
nie wiemy, dlatego przygotowanie informacji o kwotach i skutkach dla budżetu gminy wydaje
się bardzo istotnym czynnikiem do dalszej dyskusji.
Radna Pani Maria Reinert podkreśliła, że jako sołtys zajmuje się funduszem wsparcia sołectw
i osiedli od początku jego wprowadzenia. Sołectwo Raszowa otrzymuje rocznie z tego funduszu
kwotę 12.000,00 zł, co stanowi bardzo duży zastrzyk finansowy dla miejscowości i jest
ogromnym wsparciem. Jako sołtys stara się zawsze przekazane środki wykorzystać. Niekiedy
nawet zastanawiamy się i mamy problem na co je wydatkować. Stwierdziła, że nie wyobraża
sobie, żeby przejść na fundusz sołecki tzw. ministerialny, gdzie będzie jeszcze większa kwota
oraz więcej załatwiania, ilość dokumentów, papierów, a w konsekwencji pracy. Nawet może
w przyszłości odstąpi się w ogóle od funduszu, bo sołectwa nie będą wiedziały na co
wykorzystać przyznane środki.
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Przewodniczący obrad – reasumując temat ten zostanie rozpatrzony przez komisje stałe Rady
Miejskiej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/87/16 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (głosowało
14 radnych).
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny”
Pani

Anna

Wyschka

–

Kierownik

Referatu

Rolnictwa,

Ekologii

i

Gospodarki

Nieruchomościami poinformowała, że działka nr 201/1 o powierzchni 2,70 ha stanowi rezerwat
przyrody „Góra Świętej Anny”. Rezerwat jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się
w sąsiedztwie naszego Geoparku Góra Świętej Anny. Przyrodą na tym terenie w imieniu
Skarbu Państwa zarządza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, która zwróciła
się do gminy o wydanie opinii do opracowanego projektu zarządzenia. Do projektu załączono
również obszerne uzasadnienie, z którym radni mogli się zapoznać. Rezerwat przyrody „Góra
Świętej Anny” został utworzony w latach siedemdziesiątych i do chwili obecnej nie było
takowego zarządzenia. Do tej pory gospodarowanie zasobem przyrodniczym cennym
odbywało się na podstawie wewnętrznego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Góra Świętej Anny” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/88/16 w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Góra Świętej Anny” (głosowało 14 radnych).
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- zwołania zebrania wiejskiego
Pan Burmistrz poinformował, że podczas ostatniego zebrania wiejskiego w sołectwie Zalesie
Śląskie Pani Sołtys Bożena Mróz złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji sołtysa w tej
miejscowości. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę w tej sprawie, która została przyjęta w sposób
niejednomyślny. Od momentu przyjęcia uchwały przez mieszkańców sołectwo Zalesie Śląskie
zostało bez sołtysa oraz rady sołeckiej.
W związku z powyższym na dzisiejszą sesję dodatkowo została przedłożona uchwała w sprawie
zwołania zebrania wiejskiego. Rada Miejska w Leśnicy jest zobowiązana do podjęcia uchwały
o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz
wskazania terminu zebrania. Proponuje się wyznaczyć termin zebrania wiejskiego na dzień 14
kwietnia br. (czwartek), podczas którego będzie podjęta próba wyłonienia osób funkcyjnych
w sołectwie.
W tym miejscu Pan Burmistrz podziękował Pani Bożenie Mróz za pięć lat pracy społecznej na
rzecz mieszkańców sołectwa Zalesia Śląskiego i przysiółka Popice. Za godne reprezentowanie
mieszkańców sołectwa prawie na każdej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy, a poza nią za częstą
obecność w urzędzie. Pani Mróz realizowała zapisy funduszu wsparcia sołectw i osiedli oraz
podejmowała wiele innych działań na rzecz sołectwa. Zawsze walczyła o sołectwo i jego
mieszkańców.
Jeszcze raz bardzo gorąco podziękował Pani Mróz za lata współpracy.
Pani Bożena Mróz podziękowała Panu Burmistrzowi, Panu Zastępcy Burmistrza, radnym Rady
Miejskiej w Leśnicy, wszystkim pracownikom urzędu z którymi przez te lata współpracowała.
Podkreśliła, że zawsze mogła liczyć na pomoc, fachowe doradztwo i wsparcie. Na pewno miło
będzie wspominała ten czas, gdy pełniła funkcję sołtysa Zalesie Śląskie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/89/16 w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 5 i 6
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
oraz
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2015 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że wymienione sprawozdania były przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 26 lutego 2016 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2015 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2015 rok nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych
wcześniej materiałów w tej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdań.
Wobec tego Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok oraz sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 7
Sprawozdanie z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy
za 2015 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica
sprawozdania z działalności komisji stałych przedkładane są radzie w terminie do dnia
31 marca każdego roku.

10
W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do następujących osób o przedstawienie
sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2015 rok:
- Pan Kazimierz Mierzejewski – sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury
Społecznej,
- Pan Rudolf Gajda – sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
- Pan Ryszard Froń – sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej,
- Pani Maria Reinert – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała sprawozdania z działalności komisji stałych za rok
2015 (głosowało 14 radnych). Poszczególne sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2015 roku
Przewodniczący obrad poinformował, że Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2015 roku zostało omówione na
posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 marca 2016 r.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata
2015-2017 w 2015 roku nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych
wcześniej materiałów w tej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdania.
Wobec tego Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2015 roku.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2015 roku (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 9
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 26 lutego br. odbyła się odprawa roczna Policji,
- 25 lutego br. odbyło się otwarcie Klubu Wiejskiego w Górze Świętej Anny, w którym
uczestniczył Pan Zastępca Burmistrza,
- 29 lutego br. – Pani Teresa Kierstein mieszkanka Kadłubca obchodziła 100 rocznicę urodzin,
- 7 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych, w której skład powołany został Burmistrz. Na posiedzeniu nastąpiło
ukonstytuowanie się samej rady, a potem poruszono temat dotyczący przebudowy aktualnego
masztu antenowego (obecnie maszt ma ponad 30 m, a inwestor zwrócił się z propozycją
ustawienia nowego masztu o wysokości 86 m) i w tym zakresie została przedstawiona opinia
mieszkańców Góry Świętej Anny i Wysokiej,
- 9 marca br. w tut. urzędzie odbyło się spotkanie wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli,
Pani Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy w temacie sześcio- i siedmiolatków,
- 10 marca br. odbyło się spotkanie z Panią Wojewódzką Konserwator Zabytków w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zalesie Śląskie,
- 12 marca br. odbyło się spotkanie z zastępcą dyrektora Panem Radosławem Miążką
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, co było konsekwencją spotkań z Panem
Wojewodą na temat obiektów, które należą do Skarbu Państwa, a są we władaniu Wojewody
i znajdują się na terenie gminy Leśnicy tj. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr na Górze
Świętej Anny. Spotkanie było poświęcone rewitalizacji tych dwóch obiektów.
- 11-13 marca br. delegacja z gminy Leśnica gościła w gminie Hirschaid, gdzie podczas wizyty
zapoznano się z wystawą zdjęć i obrazów, ale również zaprezentowano projekty uczniów
z gminy Hirschaid, którzy tworzyli prezentacje na temat gminy Leśnica,
- 17 marca br. odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Hamryszakiem Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich w sprawie „ruder” znajdujących się na naszym
terenie m. in. pawilon przy restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy. W przypadków trzech
budynków mieszczących się w Lichyni, w Leśnicy przy ul. Chrobrego i Góry Świętej Anny na
wniosek Gminy Leśnica prowadzone jest postepowanie spadkowe,
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- zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy Leśnica. Wszelkie
informacje i zadania, które zostały poruszane podczas zebrań zostały rozdzielone pomiędzy
referaty urzędu oraz instytucje zewnętrzne (najwięcej tematów dotyczyło dróg).
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- gmina posiada oferty na wykonanie remontu ul. Kalwaryjskiej I w Górze Świętej Anny –
najtańsza oferta wynosi 23.000,00 zł;
- podpisano umowę z projektantem na wykonanie projektu remontu drogi ul. Bocznej w Górze
Świętej Anny;
- podpisano umowę z projektantem na wykonanie projektu remontu drogi transportu rolnego
Lichynia – Łąki Kozielskie;
- wykonano balustradę na przepuście na drodze transportu rolnego pomiędzy ul. Kościelną,
a ul. Dworcową w Raszowej;
- trwają konsultacje dla zadania dotyczącego ukształtowania terenu gminnego zgodnie
z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu (teren w okolicy kapliczki);
- zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy – na obiekcie trwają prace budowlane.
Obecnie zagęszcza się powierzchnię dużego i małego boiska. W dniu 19 marca br. wykonano
badania stopnia zagęszczenia i stwierdzono konieczność dogęszczenia w celu ostatecznego
odbioru robót oraz umożliwienia ułożenia folii;
- trwają prace projektowe związane z przebudową i wyposażeniem klubów wiejskich
w Krasowej, Dolnej;
- zadanie pn. Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – na ukończeniu są prace
związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu publicznego na
realizację zadania;
- zadanie dotyczące izolacji ścian w garażu remizy OSP w Wysokiej – wysłano zapytania do
firm o złożenie ofert na realizację zadania;
- zadanie pn. Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57 –
w miesiącu lutym br. podpisano porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
na realizację zadania. Zakres prac obejmuje między innymi wymianę pokrycia dachowego
i obróbek blacharskich oraz wymurowanie nowych kominów. Termin zakończenia prac
ustalono na dzień 30 czerwca 2016 r.
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- zadanie dotyczące rozbiórki obiektów komunalnych – zlecono opracowanie projektu
rozbiórki budynku mieszkalnego w Leśnicy przy ul. Kozielskiej 10 i budynku dawnych toalet
usytuowanych na terenie amfiteatru na Górze Świętej Anny.
Przewodniczący obrad Pan Froń życzył wszystkim zebranym miłych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych.
Od tego momentu w sesji nie uczestniczył przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń i dalsze
przewodnictwo w sesji przejął wiceprzewodniczący rady Pan Stefan Rudol.

Ad. pkt 10
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie
międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej tj. w dniu 26 lutego 2016 r. i 11 marca 2016 r.,
posiedzenie Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 14 marca 2016 r. oraz

posiedzenie Komisji Rewizyjnej także w dniu 14 marca 2016 r. W związku z tym zwrócił się
do przedstawicieli poszczególnych komisji o przybliżenie tematyki tych posiedzeń.
Pan Kazimierz Mierzejewski - przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej
poinformował, że głównym tematem posiedzenia w dniu 26 lutego br. było zapoznanie się ze
sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 rok oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2015 rok. Komisja nie wniosła żadnych uwag, ani zastrzeżeń do przedłożonych
materiałów.
Na posiedzenie zaproszono także Panią Agnieszkę Nowak – Kierownika Gminnego Zarządu
Oświaty w Leśnicy w celu uzyskania informacji na temat przyszłości naszych placówek
szkolno-przedszkolnych w związku z wprowadzeniem reformy o systemie oświaty.
Z uzyskanych informacji wynika, że na naszym terenie raczej nie będą występowały problemy
w tym zakresie. Jedynie w przyszłym roku może nastąpić zwiększenie dofinansowania do
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
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Natomiast posiedzenie komisji, które odbyło się w dniu 11 marca br. było poświęcone
sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin. Program ten został
wprowadzony uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z 27 kwietnia 2015 r.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji nie wniesiono żadnych uwag, ani zastrzeżeń, a temat ten
był omawiany na dzisiejszej sesji. Ponadto na posiedzeniu omówiono jeszcze temat dotyczący
funkcjonowania klubów wiejskich – koszty utrzymania oraz dochody z tytułu wynajmu
pomieszczeń. Temat ten omówiła Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Leśnicy.
Pan Rudolf Gajda – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował,
że w dniu 14 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji, którego tematyka dotyczyła
gospodarki łowieckiej na terenie gminy Leśnica – plany łowickie,. Komisja spotkała się
z przedstawicielami kół łowieckich, które działają na terenie naszej gminy. Z przedstawionych
informacji wynika, że zwiększył się odstrzał niektórej zwierzyny o 20 %, dotyczy to głównie
dzików i jeleni. Oprócz tego przedstawiciele kół łowickich wskazywali na możliwość
współpracy z rolnikami w zakresie dofinansowania do środków odstraszających dziki. Jako
ciekawostkę dopowiedział, że na naszym terenie pojawiły się muflony, czyli owce
korsykańskie.
Pani Maria Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że także w dniu 14
marca br. odbyło się posiedzenie komisji, poświęcone kontroli wydatków poniesionych na
remonty dróg gminnych ze środków budżetu gminy i środków zewnętrznych oraz sporządzono
sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.
Komisja przeprowadzając kontrolę nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości.

Ad. pkt 11
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 2 marca 2016 r. dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej
w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie
przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty, dla dzieci sześcioletnich
pozostających rok dłużej w przedszkolach”. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Radny Pan Ryszard Golly poruszył następujące tematy:
1. należałoby doprowadzić do spotkania z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie drogi wojewódzkiej nr 426 przebiegającej przez Zalesie Śląskie. Wspólnie
należałoby zastanowić się nad bezpieczeństwem tej drogi szczególnie na odcinku Strzelce
Opolskie - Kędzierzyn–Koźle (Sławięcice), gdzie jest bardzo dużo ofiar śmiertelnych. Można
zaobserwować, że woda nie spływa z pasa jezdni, bo pobocza są wyższe niż jezdnia.
Pan Burmistrz stwierdził, że zostanie wystosowane zaproszenie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w celu przeprowadzenia wspólnego przeglądu drogi.
2. w okolicach ronda w Zalesiu Śląskim nie świecą lampy uliczne.
Ponadto jako Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP poinformował,
że zakończyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich jednostkach OSP
na terenie Gminy Leśnica. Nastąpiły zmiany w składach osobowych zarządów OSP. Podczas
zebrań dokonano także między innymi wyboru delegatów na zjazd Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w dniu 16 kwietnia br. w Leśnicy.
Wspomniał również, że Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Zalesie Śląskie wzięła udział
w VII edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych”, gdzie spośród wszystkich drużyn zdobyła
I miejsce w kraju. W konkursie uczestniczyło 29 drużyn z 12 województw. Niestety powstanie
problem, bo cała drużyna po odbiór nagród będzie musiała pojechać do Warszawy.
Radny Pan Piotr Górecki zgłosił temat oznakowania ścieżek rowerowych w Górze Świętej
Anny tzn. w okolicy byłego Zajazdu „Pod Górą Chełmską” i jak się skręca na ul. Prof. Olescha.
Należałoby również zwrócić uwagę na przechylone znaki drogowe.
Pan Burmistrz stwierdził, że zawsze na wiosnę jest przeprowadzany przegląd dróg.
Radny Pan Piotr Garbacz poruszył następujące tematy:
1. ostatnio był uczestnikiem rajdu pieszego z Czarnocina do Poręby i faktycznie przejście tą
trasą ścieżki rowerowej jest niemożliwe, gdyż jest nieprzejezdna. Niejednokrotnie temat ten
był zgłaszany. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy nie udałoby się udrożnić tej trasy
równiarką, dopóki brak jest jeszcze roślinności? Nadmienił, że jesteśmy gminą, która promuje
ścieżki rowerowe, co obrazuje film informacyjny znajdujący się na stronie internetowej urzędu.
2. w październiku ubiegłego roku w tut. urzędzie odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa
drogowego w gminie, gdzie był poruszany między innymi temat dodatkowego przejścia dla
pieszych na ul. Kościuszki w Leśnicy. Uzyskano już pozytywną opinię Pana Zastępcy
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Burmistrza, ale pozostała jeszcze kwestia załatwienia spraw formalno-prawnych w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że po uzgodnieniu spraw w starostwie ww. temat zostanie zlecony
w najbliższym czasie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Radny Pan Gajda nawiązał do spotkania Pana Burmistrza z Panem Piotrem Hamryszakiem
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a mianowicie, żeby ponownie poruszyć
temat ruiny budynku znajdującego się w Porębie na zakręcie, gdyż stwarza on
niebezpieczeństwo (z dachu spadają na ulicę dachówki, cegły).
Pan Burmistrz wyjaśnił, że podczas spotkania został poruszony także temat tego budynku.
Tylko teraz okazało się że właścicielka budynku już nie żyje.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się w sprawie poprawienia wyjazdu dla mieszkańców bloków
w Zalesiu Śląskim na drogę nr 426. Mieszkańcy bloków mają ograniczoną widoczność przy
wyjeździe spowodowaną ustawionymi ekranami akustycznymi.
Ad. pkt 12
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XVII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

