PROTOKÓŁ NR XVIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 25 kwietnia 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 21 marca 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015.
6. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Leśnica.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
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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 21 marca 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
21 marca 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przekazano
w dniu 18 kwietnia 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 21 marca 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że podstawą dokonania zmian jest zwiększenie planu
przychodów na 2016 rok o kwotę 480.000,00 zł z uwagi na zwiększenie nadwyżki z lat
ubiegłych. Przychody zostały zwiększone w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy
nowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych do zrealizowania
w 2016 roku.
W załączniku do projektu uchwały dotyczącym wykazu przedsięwzięć proponuje się
zwiększyć plan wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę 10.000,00 zł i na 2017 rok
o kwotę 800.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP
Leśnica”. Zakup ten uwarunkowany jest uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 70 % kwoty 800.000,00 zł.
W tym roku będzie wykonany tylko wniosek aplikacyjny.
W związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych na zadanie dotyczące zakupu
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla
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OSP Leśnica dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu gminy o kwotę 800.000,00 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
zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/90/16 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).
- 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 przychodów budżetu gminy o kwotę 480.000,00 zł, z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych

- 480.000,00 zł

b) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 844.069,04 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 41.760,00 zł
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – zadania
z zakresu administracji rządowej
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących -

7.616,00 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki
na zakup przezroczystych urn wyborczych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 18.999,00 zł

- zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy

- 772.004,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących -

688,04 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - 3.002,00 zł
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
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- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym
c) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 205.968,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej

- 205.968,00 zł

d) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.119.201,04 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim

- 20.000,00 zł

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna,

- 300.000,00 zł

działka nr 311/4
- odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka

- 278.999,00 zł

i Niwki działka nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 – nawalne deszcze
w dniu 18 czerwca 2013 r.
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

- 20.000,00 zł

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

- 41.760,00 zł

- zakup przezroczystych urn wyborczych

-

7.616,00 zł

- utrzymanie jednostek OSP – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli

-

1.100,00 zł

- Sołectwo Zalesie Śląskie
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem

- 10.000,00 zł

do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Leśnica
- wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT

- 286.036,00 zł

- realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków

-

688,04 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze -

3.002,00 zł

energetycznych

Socjalnym
- przebudowa Rynku w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

e) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.100,00, z tego:
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-

- 1.100,00 zł

społecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Zalesie Śląskie
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku 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 XVIII/91/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
terminu płatności dla inkasentów
Pan Burmistrz poinformował, że w dniu 30 listopada 2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz terminu płatności dla inkasentów. W tej uchwale między innymi wyznaczono z imienia
i nazwiska inkasentów, czyli sołtysów w poszczególnych sołectwach gminy Leśnica do poboru
podatku. W związku z tym pod poz. 9 dla sołectwa Zalesie Śląskie wyznaczona była sołtyska
tej miejscowości – Pani Bożena Mróz. Niestety w ostatnim czasie Pani Mróz zrezygnowała
z pełnienia funkcji sołtysa Zalesie Śląskie i dokonano wyboru nowego sołtysa, którym został
wybrany Pan Krzysztof Piechota. Jednakże Pan Piechota wskazał, aby inkasentem w sołectwie
Zalesie Śląskie była jego żona Pani Eryka Piechota.
W związku z powyższym na dzisiejszą sesję został przedłożony stosowny projekt uchwały
uwzgledniający zmianę inkasenta w sołectwie Zalesie Śląskie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/92/16 zmieniającą uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2015
Przewodniczący obrad poinformował, że wymienione sprawozdanie było przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych wcześniej materiałów w tej
sprawie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie ww.
sprawozdania.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2015 (głosowano 14 radnych).
Ad. pkt 6
Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015
dla Gminy Leśnica
Przewodniczący obrad poinformował, że wymieniona informacja była przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała – Informację
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Leśnica nie wnosząc
żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych wcześniej materiałów w tej
sprawie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie ww.
informacji.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Informację w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2015 dla Gminy Leśnica (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 22 marca br. odbyło się posiedzenie Związku Międzygminnego Czysty Region
w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie finasowania rozbudowy instalacji do sortowania śmieci na
wysypisku w Kędzierzynie-Koźlu. Plan zakłada, aby tę budowę zrealizować tylko i wyłącznie
poprzez samorządy będące członkami Związku. Na ten cel ok. 7 mln zł zamierza przeznaczyć
Związek, ale potrzebna jest jeszcze pożyczka w wysokości 14 mln zł, która byłaby poręczona
przez poszczególne samorządy wchodzące w skład Czystego Regionu rozłożona na okres 15
lat (rocznie dla Gminy Leśnica jest to kwota 35 tys. zł).
- 23 marca br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich w sprawie tematów poruszanych podczas spotkań
sołeckich,
- 23 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne związane z przeglądem koni rasy śląskiej w
Porębie. W organizację imprezy włączy się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- 30 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie organizacyjne sztabu
organizacyjnego światowych dni młodzieży,
- 4 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie z Panem Wicewojewodą w temacie Góry Świętej
Anny i możliwości pozyskania środków finansowych z programów krajowych na realizację
tego przedsięwzięcia,
- 15 kwietnia br. w OSP Gosławice odbyło się spotkanie gmin, które mają wspólnie opracować
projekt dotyczący pozyskania dofinansowania dla zakupu samochodów pożarniczych. W tym
tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie, w którym będzie uczestniczyło dwóch reprezentantów
OSP Leśnica w celu wspólnego wypracowania opisu samochodu.
- 18 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina
Świętej Anny. Na nową kadencję dokonano wyboru nowych władz.
- 23 kwietnia br. w Strzelcach Opolskich odbyły się Laury Ziemi Strzeleckiej, podczas których
tytuł Najlepszego Gimnazjalisty Powiatu otrzymał Paweł Hadaschik, Najlepszego Sportowca
Powiatu otrzymała Pani Justyna Jegiołka, a w kategorii postawa społeczna o. Błażej Kurowski
– Gwardian z Góry Świętej Anny.
- w sołectwie Zalesie Śląskie przeprowadzono wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został
Pan Krzysztof Piechota.
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W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „ ul. Kalwaryjska I w Górze Świętej Anny” – wykonano warstwy asfaltu, trwają
prace porządkowe związane z utwardzeniem pobocza;
- zadanie dotyczące ul. Wiejskiej w Dolnej – wykonano warstwy asfaltu (około 130 mb drogi
i trzy zjazdy);
- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka
nr 311/4” – zadanie znalazło się na liście zadań do otrzymania dofinansowania w ramach
funduszu ochrony gruntów rolnych;
- zadanie dotyczące drogi dojazdowej do boiska w Łąkach Kozielskich – trwają ustalenia
z właścicielami gazociągów, jak przeprowadzić budowę asfaltu nad gazociągami;
- zadanie dotyczące odbudowy drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki
dz. nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 – nawalne deszcze w dniu 18 czerwca 2013 r. –
w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych zadanie otrzymało
dofinansowanie w wysokości 127.200,00 zł (80 % wartości zadania);
- realizowane jest również zadanie związane z utworzeniem terenu publicznego w sołectwie
Kadłubiec zgodnie z wymogami ładu przestrzennego. W dniu dzisiejszym odbędzie się
spotkanie mieszkańców z projektantem w tym temacie.
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – na obiekcie zakończono
wykonanie podbudowy dużego boiska, ułożenie obrzeży wokół bieżni małego boiska oraz
skoczni w dal. Prace na obiekcie przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- zadanie pn. „Przebudowa i wyposażanie klubów wiejskich w Krasowej, Dolnej i Wysokiej”
– projekt klubu w Wysokiej jest na etapie przygotowania koncepcji. Prace projektowe dot.
Klubów w Dolnej i Krasowej są w fazie końcowej.
- zadanie dotyczące remontu korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – w dniu 14 kwietnia
br.

przeprowadzono

postępowanie

przetargowe

w

celu

wyłonienia

wykonawcy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAJBUD z Leśnicy. Prace remontowe wykonywane
będą w czasie wakacji.
- zadanie dotyczące izolacji ścian w garażu remizy OSP w Wysokiej – podpisano umowę na
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w ścianach garażowych remizy OSP;
- zadanie pn. „Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57” –
rozpoczęto prace na obiekcie budynku, które będą obejmowały między innymi wymianę
pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz wymurowanie nowych kominów;
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- w miesiącu kwietniu br. została przeprowadzona kontrola z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na obiekcie Klubu Wiejskiego w Raszowej. Była to kontrola na zakończenie tzw.
trwałości projektu. W protokole nie zapisano żadnych zastrzeżeń.

Ad. pkt 8
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 14 kwietnia br. Tematyka posiedzenia była
następująca:
1. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie Leśnica – spotkanie z dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich Panem Norbertem Jaskółą.
Ciekawą informacją jest to, że bezrobocie zaczyna być niewielkie i w najbliższej przyszłości
może brakować osób do pracy.
2. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy – realizacja zadań planowanych, w tym
inwestycyjnych, działania w zakresie ograniczenia strat wody, nieściągalność należności.
3. Wizytacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy pod kątem wyposażenia w sprzęt
oraz stanu obiektów.
W trakcie wizytacji Zakładu także Pani Dyrektor Ciecior zwróciła się do komisji z wnioskiem
o wypowiedzenie się w kwestii samochodu ciężarowego MAN podarowanego przez Pana
Ericha Sarnesa. Komisja przychyliła się do tego, aby samochód został sprzedany.
Natomiast w dniu 18 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych
Rady Miejskiej, gdzie przedmiotem obrad był temat dotyczący rozpoczęcia działań w zakresie
zmiany lokalizacji siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
Następnie przewodniczący obrad oddał głos Panu Kazimierzowi Mierzejewskiemu –
przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Społecznej w celu przedstawienia informacji
z posiedzenia komisji w dniu 18 kwietnia br.
Pan Mierzejewski tematyka posiedzenia obejmowała informację w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Leśnica oraz sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Tematy te były omawiane na
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dzisiejszej sesji. Ponadto na tym posiedzeniu rozpatrzono jeszcze dwa tematy związane ze
służbą zdrowia, a mianowicie:
1. Analiza działalności i rodzaje świadczonych usług przez Stację Opieki „Caritas” i Gabinet
Rehabilitacyjny w Leśnicy – współudział gminy w finansowaniu.
2. Informacja dotycząca systemu opieki zdrowotnej gminy – spotkanie z przedstawicielami
Stacji Opieki „Caritas” oraz przedstawicielami Praktyki Lekarzy Rodzinnych „Medica”
w Leśnicy.
W posiedzeniu uczestniczył Pan Krystian Adamik - przedstawiciel Praktyki Lekarzy
Rodzinnych MEDICA oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler –
dyrektor, Pani Monika Kocot, Pani Sylwia Płuciennik - kierownik Stacji oraz Pani Sonia
Reguła – fizjoterapeuta w Gabinecie Rehabilitacyjnym. W trakcie posiedzenia uzyskano
informacje dotyczące pracy tych jednostek oraz rodzaju świadczonych usług.
Przewodniczący obrad oddał głos Panu Rudolfowi Gajda – przewodniczącemu Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu przedstawienia informacji z posiedzenia komisji
w dniu 19 kwietnia 2016 r.
Pan Gajda stwierdził, że do udziału w posiedzeniu komisji zaproszono Pana Antoniego Krupnik
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich, który przedstawił wyniki kontroli
odbywających się w rolnictwie w czterech segmentach w zakresie: cross compliance (zasada
wzajemnej zgodności), dobrostan, pasze i przechowywanie zbóż. Także przeprowadzane są
kontrole na zlecenie agencji restrukturyzacji i modernizacji. W przypadku cross compliance
musi być skontrolowanych 20 % gospodarstw z terenu danego powiatu. Kontroli jest dużo
i niekiedy trwają parę miesięcy. Jako ciekawostkę powiedział, że na terenie powiatu jest
niecałych 500 hodowców świń, którzy hodują średnio 65.000 szt. świń i 520 hodowców bydła,
którzy hodują 16.000 szt. bydła.

Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę nr XV/133/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 23
marca 2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola
mających na celu powiększenie terytorium Opola. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, czy została już wyłoniona firma, która
będzie porządkować tereny zielone? Jeżeli tak, to czy można zamówić ją do wykoszenia tych
terenów.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jesteśmy na etapie końcowym wyłonienia firmy. Z początkiem
miesiąca maja br. temat ten powinien zostać rozstrzygnięty. Awaryjnie Zakład Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy może zająć się wykoszeniem trawy w miejscach, gdzie istnieje pilna
potrzeba.
Natomiast w kwestii zamówienia to każda miejscowość w uzgodnieniu z sołtysem miała
wyznaczyć tereny, które miały być objęte koszeniem, gdyż było to ważne przy wysyłaniu
zapytań ofertowych.
Radna Pani Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, czy jeszcze jest gwarancja na plac zabaw
wykonany w sołectwie Łąki Kozielskie, gdyż mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie
chcieliby przeprowadzić renowację elementów drewnianych?
Ponadto poprosiła o przekazanie do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
podziękowań za remont ostatniego odcinka drogi w Łąkach Kozielskich od strony Cisowej.
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
wyjaśniła, że gwarancja nie obejmuje malowania elementów i jeżeli istnieje konieczność to
sołectwo może przeprowadzić takową renowację.
Radny Pan Ryszard Golly zaznaczył, że mieszkańcy ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim
w dalszym ciągu narzekają na przejazd ciężarówek tą ulicą.
Pan Burmistrz stwierdził, że temat ten osobiście i pisemnie był przekazany Komendantowi
Policji w Strzelcach Opolskich
Radny Pan Piotr Garbacz nawiązał do tematu dotyczącego placu zabaw, a w szczególności do
przeprowadzenia przeglądów technicznych i renowacji placów zabaw mieszczących się
w sołectwach i osiedlach. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest to zadanie gminy, czy
poszczególne sołectwa mają przeprowadzać przeglądy we własnym zakresie? Niektóre
elementy i ławki są już w takim stanie, że warto byłoby je zregenerować. Zastanawiał się, czy
można to wykonać w ramach środków sołeckich, czy gmina przeprowadza to zadanie
kompleksowo?
Pan Burmistrz stwierdził, że gmina przeprowadza jedynie przeglądy pod względem sprawności
sprzętu. Każdy taki obiekt w przestrzeni publicznej musi być sprawdzony pod względem
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technicznym, żeby zachowane zostały normy bezpieczeństwa i to czyni gmina. Jeżeli natomiast
chodzi o estetykę to w przypadku aktywnego sołectwa, gdzie jego mieszkańcy (gospodarze
poszczególnych przestrzeni publicznych) są chętni do pracy, to w ramach funduszu sołeckiego,
osiedlowego można wyasygnować środki z przeznaczeniem na malowanie takich elementów.
Ponadto Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy kompleks sportowy na ul.
Zdzieszowickiej w Leśnicy będzie wyposażony w boisko do siatkówki? W naszej gminie
propaguje się grę w siatkówkę, co jest bardzo dobrym zjawiskiem i często odbywają się
turnieje. Jednakże zastanawiał się, aby na przedłużeniu placu zabaw znajdującego się na
Osiedlu Nr 2 w Leśnicy (łąka przy ul. Kozielskiej 23) wygospodarować teren pod piłkę
siatkową plażową. Myśli, że można stworzyć takie boisko niewielkim kosztem, a jego
wyznaczenie integrowałoby środowisko osiedlowe. Jeżeli docelowo taki obiekt powstanie przy
ul. Zdzieszowickiej to na pewno dzieci będą z niego korzystały, ale ułatwieniem byłoby, aby
teren pod piłkę plażową powstał na osiedlu. Na boisku nie trzeba by było wtedy wykaszać
trawy, a w ramach funduszu sołeckiego można by zakupić piasek, słupki i siatkę. Jednak w tym
zakresie nie rozmawiał jeszcze z przewodniczącą Osiedla Panią Kojs.
Pan Burmistrz stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry. „Ekspertem” w budowaniu boisk
plażowych w gminie Leśnica i pobudzaniu do takich działań mieszkańców jest Pani Sołtys
Dolnej Pani Brygida Kopa. Z jednej strony będzie to integracja dzieci, które będą wspólnie
grały, ale z drugiej strony również mieszkańców osiedla współuczestniczących w budowie. W
sołectwie Dolna mieszkańcy sami wyznaczyli sobie miejsce, stworzyli boisko i w ramach
funduszu sołeckiego wygospodarowali środki na zakup potrzebnych materiałów.
Radny Pan Garbacz zauważył, że wymienione zostały lampy oświetleniowe wzdłuż ul.
Zdzieszowickiej w Leśnicy, w związku z tym, czy można by wprowadzić strategię sukcesywnej
wymiany słupów oświetleniowych np. na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy są stare, popękane słupy?
Pan Burmistrz potwierdził, że istnieje kolejność wymiany oświetlenia. W przypadku ul.
Zdzieszowickiej zaistniała konieczność wymiany lamp, gdyż stanowiły one zagrożenie
i stwarzały niebezpieczeństwo. Na Osiedlu Nr 2 planuje się uzbrajać działki zlokalizowane na
terenie łąki obok placu zabaw. Dopiero jeżeli wygospodaruje się środki finansowe wtedy
połączono by te linie energetyczne. Natomiast w przypadku strategii jest wypracowany pewien
model uruchomiony w tym roku po raz pierwszy tzn. rok rocznie w ramach opłaty za
oświetlenie dla firmy TAURON Dystrybucja, kwota około 10.000,00 zł rocznie zostanie
przeznaczona na wymianę infrastruktury oświetleniowej na drogach powiatowych. Pierwszy
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odcinek realizowany będzie od przedszkola w Leśnicy w kierunku rynku. W kolejnym roku
przewiduje się wymianę lamp ulicznych w kierunku na Górę Świętej Anny. Plan jest taki, że
drogi główne, przelotowe będą oświetlone białym światem LED. Natomiast drogi poboczne,
wewnętrzne, gdzie się wjeżdża w osiedla będą oświetlone żółtym światłem.
Radny Pan Golly stwierdził, że powiat strzelecki zapomniał o zaklejeniu dziur w drodze
powiatowej biegnącej od Zalesia Śląskiego w stronę Cisowej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, czy w tym roku są przewidziane na
drogach gminnych remonty cząstkowe?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tym roku przetarg na przeprowadzenie remontów cząstkowych
wygrała firma Pana Mrowca z Kadłubca.
Pan Józef Szerlowski sołtys wsi Krasowa stwierdził, że przy drogach powiatowych były
zbierane śmieci, ale zapomniano o workach pomiędzy Raszową a Krasową. Za niedługo będą
koszone pobocza i worki te zostaną rozdarte.
Ponadto w lasku jadąc od Leśnicy w stronę Krasowej znajdują się śmieci. Przyszły mieszkaniec
Krasowej zajrzał do jednego worka i znalazł w nim rachunki wystawione na osobę z
Januszkowic. Osoba ta powiedziała, że zgłosiła ten fakt do gminy. W związku z tym, czy
zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje.
Pan Burmistrz stwierdził, że nie wpłynęła do nas takowa informacja. Niemniej jednak zostanie
ten fakt sprawdzony.

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