PROTOKÓŁ NR XIX/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 maja 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 15 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 kwietnia 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica
na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.
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 15 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 15 radnych).
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Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
25 kwietnia 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 13 maja 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 kwietnia 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 15 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 313.069,00 zł, z tego:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- 50.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - 245.230,00 zł
bieżących gmin – środki na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

-

2.184,00 zł

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

350,00 zł

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane
od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

2.402,00 zł
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- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań -

9.753,00 zł

bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie
projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Leśnica”
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

-

3.150,00 zł

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – dotacja celowa na współorganizację spotkania w ramach
Światowych Dni Młodzieży
b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 165.300,00 zł, z tego:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie

- 165.300,00 zł

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego
w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej
- „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy”
c) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 595.999,00 zł, z tego:
- remont chodnika przy ul. Ligonia i Placu Narutowicza w Leśnicy

-

70.000,00 zł

- remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 1 w Leśnicy -

60.000,00 zł

- remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29

-

30.000,00 zł

- rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090

-

6.183,00 zł

- montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej

-

5.000,00 zł

-

8.500,00 zł

w Leśnicy

nr 1805 O Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska
w m. Leśnica – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW 409 Zdzieszowice w miejscowości Wysoka ul. Strzelecka – dotacja dla
Powiatu Strzeleckiego
- dotacja celowa dla OSP Leśnica na zakup samochodu ratowniczo-

- 10.000,00 zł

gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych
- utrzymanie przedszkoli – dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- 245.230,00 zł
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- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

2.184,00 zł

- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych

-

2.402,00 zł

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

-

350,00 zł

- przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-

-

3.000,00 zł

-

3.150,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec

społecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Lichynia
- dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego na współorganizację spotkania
w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 r. na Górze
Świętej Anny
d) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 448.230,00 zł, z tego:
- remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy -

40.000,00 zł

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowa-

10.000,00 zł

-

dzenia akcji ratowniczych dla OSP Leśnica
- utrzymanie przedszkoli

- 245.230,00 zł

- utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo

-

2.500,00 zł

Lichynia
- przebudowa Rynku w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych

-

500,00 zł

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Lichynia
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jaki był koszt zakupu budynku
przeznaczonego do rozbiórki mieszczącego się przy ul. Kozielskiej w Leśnicy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że gmina zakupiła budynek za kwotę około 80.000,00 zł. W chwili
obecnej środki zabezpieczone w budżecie gminy będą dotyczyły tylko przygotowania
dokumentacji technicznej. Gmina nie jest nastawiona na zysk tylko zamierza uporządkować
przestrzeń poprzez rozbiórkę budynku.
Radny Pan Teodor Jahn odniósł się do tematu wymiany kostki chodnikowej betonowej na
granitową w związku z remontem chodnika przy ul. Ligonia i Placu Narutowicza w Leśnicy.
Całość inwestycji ma wynieść kwotę 160.000,00 zł. Rynek ma 4 boki i jeden jest już wykonany,
drugi będzie teraz remontowany i pozostanie temat przeprowadzenia remontu jeszcze dwóch
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części. W związku z tym, czy nie zmniejszyć standardu nowego chodnika i zakupić nową
kostkę betonową, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na inne tematy, które są
jeszcze do zrealizowania na rynku w Leśnicy tj. remont pozostałych chodników i innych
elementów w związku z przygotowaniami w przyszłym roku do obchodów 800-lecia Leśnicy?
Należałoby rozważyć, czy nie wykonać chodnika z kostki betonowej, a krawężniki granitowe.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w przyszłym roku nie przewiduje się remontu kolejnych odcinków
chodnika na Rynku w Leśnicy, a poza tym są to chodniki powiatowe. Jeżeli w przyszłości będą
remontowane te chodniki to najprawdopodobniej będzie się partycypowało w kosztach remontu
chodników powiatowych, tak jak odbywa się to do tej pory.
Przewodniczący obrad zauważył, że przeprowadzenie remontu jest konieczne, gdyż obecna
kostka bardzo się kruszy.
Radny Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na inny standard chodnika przy wykorzystaniu kostki
granitowej. Wykonanie chodnika z kostki granitowej gwarantuje lepszą jakość chodnika
i będzie bardziej wytrzymały, bo jednak jest różnica pomiędzy kostką betonową, a kostką
granitową.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, jaka jest różnica w cenie
pomiędzy kostką betonową, a kostką granitową?
Pan Burmistrz stwierdził, że w tej chwili nie odpowie na zadane pytanie. Pierwotnie w budżecie
gminy była zabezpieczona kwota 90.000,00 zł na zadanie dotyczące remontu chodnika przy
ul. Ligonia i Placu Narutowicza w Leśnicy. Za tą kwotę zamierzono wykonać chodnik z kostki
betonowej i granitowy krawężnik. Za te dodatkowe 70.000,00 planuje się zakupić kostkę
granitową.
Radny Pan Ryszard Golly podkreślił, że jego zdaniem powinno się zainwestować w kostkę
granitową, która jest droższa, gdyż będzie ona służyła na dłuższy okres czasu.
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 XIX/93/16 w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 15 radnych).
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Od tego momentu w sesji nie uczestniczyła radna Pani Teresa Kwoczała.
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach
Pan Burmistrz poinformował, że na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela organ
prowadzący określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły
oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi,
który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze.
W związku ze zmianami organizacyjnymi zachodzącymi w placówkach oświatowych gminy
Leśnica tj. w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śl. spadnie liczba
oddziałów w związku z brakiem naboru do klasy I. Poprzednio uchwalona zniżka w wysokości
9 godzin (0,5 etatu) dla dyrektora placówki liczącej do 7 oddziałów, która do tej pory nie miała
zastosowania, nie zapewni prawidłowej pracy dyrektora zespołu, zarządzającego dwoma
placówkami: szkołą podstawową oraz przedszkolem. W zespołach zatrudnione są osoby ds.
administracyjnych tylko na pół etatu. W związku z licznymi obowiązkami dyrektora konieczna
jest zmiana uchwały.
Ponadto analizując dotychczasową uchwałę oraz uchwały gmin ościennych stwierdzić należy,
iż zasadnym jest wprowadzenie zniżek dla wicedyrektorów naszych szkół na tym samym
poziomie zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjum, oraz wprowadzenie zniżki
dla wicedyrektora placówki 8 i 9-oddziałowej (Publiczne Gimnazjum w Leśnicy).
Radny Pan Mierzejewski stwierdził, że w przedłożonym projekcie uchwały w § 1 ust. 2
znajduje się zapis „dla dyrektora szkoły i zespołu szkół”, a czy nie powinno być „dla dyrektora
szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego”. Na terenie gminy nie został powołany zespół szkół.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z przepisami prawnymi zespół szkolno-przedszkolny jest
traktowany jako zespół szkół.
Radny Pan Piotr Garbacz podkreślił, że jeżeli chodzi o wicedyrektora placówki oświatowej to
liczba godzin pracy jest proporcjonalnie wyższa w stosunku do dyrektora placówki. W związku
z tym zwrócił się z zapytaniem, czy każda szkoła ma zakres czynności dla wicedyrektora, czy
jest określony ogólny zakres czynności dla wszystkich wicedyrektorów.
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że wicedyrektor jest pracownikiem danej szkoły i dyrektor ustala jemu zakres obowiązków.
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Organ prowadzący nie ma żadnych kompetencji, aby ingerować w tą sprawę. Na terenie gminy
mamy tylko dwóch wicedyrektorów, którzy pracują w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy
i Szkole Podstawowej w Leśnicy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/94/16 w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach (głosowało 14
radnych).
- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica
na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych
Przewodniczący obrad poinformował, że wymieniony projekt uchwały był przedmiotem
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 maja 2016 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała – projekt
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych wnosząc o wprowadzenie
drobnych zmian.
Pan Burmistrz poinformował, że potrzeba przeciwdziałania niskiej emisji w Gminie Leśnica
wynika wprost z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Miejską w Leśnicy
na sesji w dniu 30 listopada 2015 r. W planie tym wskazano, że szacunkowe koszty poprawy
tego stanu rzeczy to około 3,8 mln zł (około 1/3 wszystkich gospodarstw domowych).
Przedłożony projekt uchwały jest kolejnym elementem wsparcia działań proekologicznych
w Gminie Leśnica, a dotyczy dofinansowania kosztów zmiany systemów grzewczych na
ekologiczne. Pierwszym tego typu działaniem było wsparcie z budżetu gminy do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie zmiany systemu grzewczego
w przypadku pieców na paliwo stałe, gazowych i olejowych będzie wynosić 2.000,00 zł,
a w przypadku urządzeń elektrycznych i pomp ciepła – 3.000,00 zł.
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Przedstawiony projekt uchwały, jak już wcześniej wspomniano, został omówiony podczas
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 maja br. Komisja zaopiniowała
projekt pozytywnie wprowadzając do niego dwie poprawki:
1. § 1 ust. 2 pkt 2 uzupełnić zapis o treść: „do dotacji kwalifikowane będą koszty zakupu
i zainstalowania przez uprawniony podmiot, fabrycznie nowych, kompletnych w rozumieniu
funkcjonalnym, urządzeń grzewczych (źródeł ciepła): olejowych (opalanych wyłącznie lekkim
olejem opałowym) …”;
2. § 19. Beneficjent w okresie 5 lat od przekazania dotacji zobowiązany jest ponadto do:
2) zakupu paliwa do urządzenia wyłącznie na podstawie imiennych dowodów zakupu oraz ich
przechowywania.”
Radny Pan Jahn stwierdził, że program ograniczenia niskiej emisji jest tematem bardzo
szerokim i wielowątkowym. Na razie skupiamy się tylko na wąskim wycinku, a mianowicie na
zmianie systemów grzewczych. Wiadomo, że wśród rodzajów skutków niskiej emisji
największy stanowi transport samochodowy. Dotacja skierowana jest do odnawiania systemów
grzewczych, gdzie w regulaminie wymieniono pięć rodzajów systemów. Najbardziej istotny
jest punkt pierwszy dotyczący ogrzewania na paliwo stałe. Według danych przyjętych
w ubiegłych roku w programie ograniczenia niskiej emisji ponad 80 % mieszkańców posiada
takie ogrzewanie. Wydaje się, że uchwała zmierza do tego, żeby stworzyć zachętę materialną
do wymiany starych systemów grzewczych na nowe. Jednak nie wiele to zmieni jeżeli chodzi
o efekt ekologiczny, ale ruch w tym kierunku jest bardzo dobry. Projekt uchwały daje jasny
sygnał, że gmina dąży do ograniczenia niskiej emisji i wpływa na świadomość mieszkańców,
że w piecach nie można wszystko spalać. Należy stwierdzić, że przedłożony projekt uchwały
jest dobry i potrzebny.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, co będzie decydowało o kolejności
przyznania dotacji z budżetu gminy przy dużym napływie wniosków?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności
ich złożenia, ale w 2016 roku wnioski mogą być składane dopiero od momentu wejścia w życie
niniejszej uchwały. W przypadku wyczerpania puli środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie gminy na dofinasowanie kosztów zmiany systemów grzewczych będziemy
zastanawiać się nad zwiększeniem środków na ten cel.
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Radny Pan Jahn odniósł się do zapisu dotyczącego wejścia w życie niniejszej uchwały po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Data
ta na dzień dzisiejszy jest nieznana i trudna do podania. Najprawdopodobniej uchwała wejdzie
w życie w miesiącu czerwcu br. Mieszkańcy w tym roku będą mieli z tą datą trochę kłopotów,
gdyż będzie decydowała kolejność złożenia wniosku. W przyszłym roku taka sytuacja już nie
będzie miała miejsca.
Przewodniczący obrad podkreślił, że przedłożona uchwała w całości nie rozwiązuje problemu
ograniczenia gospodarki niskoemisyjnej w gminie Leśnica. Jednak pozwoli w pewnym stopniu
na poprawę tego stanu rzeczy.
Pan Mateusz Mateja – przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Leśnicy zwrócił się
z następującymi pytaniami:
1. jeżeli zostanie wyczerpana pula środków finansowych na dany rok to następne wnioski będą
rozpatrywane w przyszłym roku i osoba zainteresowana będzie musiała czekać z wymianą
pieca do przyszłego roku;
2. należy rozumieć, że dofinansowanie dotyczy tylko wymiany systemów grzewczych
w obecnych budynkach i nie dotyczy nowego budownictwa;
3. jak dokumentować zakup paliwa do urządzenia poprzez imienne faktury w przypadku pomp
ciepła i ogrzewania elektrycznego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że osoba zainteresowana wymianą pieca na nowy będzie musiała
zaczekać z jego wymianą, gdyż w budżecie gminy jest zabezpieczona określona wysokość
środków finansowych na ten cel. Jedynie w przypadku gdy wniosek zostanie zatwierdzony
w tym roku, a środki finansowe wyczerpią się to będzie on realizowany w pierwszej kolejności
w roku następnym. Dotacja z budżetu gminy będzie dotyczyła tylko dofinansowania kosztów
zmiany systemów grzewczych. Natomiast nie trzeba będzie dokumentować zakupu paliwa do
urządzenia w przypadku instalowania pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego.
Radny Pan Roland Reguła dodał, że uczestniczył w posiedzeniu komisji na którym był
omawiany ww. temat. Jest usatysfakcjonowany, że takowy projekt uchwały powstał, tylko
szkoda, że tak późno. W przypadku autostrady to nie można nic zmienić, ale w przypadku
zmiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne jak najbardziej. Należałoby na temat
negatywnych skutków spalania przeprowadzić akcję informacyjną wśród naszych
mieszkańców. Apelował również o zwiększenie w przyszłości w ramach możliwości
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finansowych gminy środków finansowych na ten cel, gdyż przypuszcza, że zapotrzebowanie
będzie większe.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na
dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/95/16 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie
kosztów zmiany systemów grzewczych (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 26 kwietnia br. w sołectwie Krasowa odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji klubu,
- 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy. Na tym posiedzeniu Pan Burmistrz przedstawił
temat dotyczący zastanowienia się nad wspólną siedzibą szkoły specjalnej i Urzędu Miejskiego.
Planujemy, jeżeli będzie taka chęć współpracy pomiędzy gminą a Powiatem Strzeleckim, aby
w jednym budynku funkcjonowały dwie instytucje.
- 30 kwietnia br. świętowano jubileusz 150 – lecia przybycia Sióstr Służebniczek NMP na
Śląsk, a dokładnie do Poręby,
- 2 maja br. na Górze Świętej Anny odbyły się uroczystości rocznicowe wybuchu III powstania
Śląskiego,
- 2 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Powiatowym Święcie Flagi w Strzelcach
Opolskich,
- 4 maja br. odbyło się oficjalne przyjęcie na stan samochodu pożarniczego w jednostce OSP
Wysoka,
- 7 maja br. odbył się Road Maraton w Gminie Leśnica,
W tym miejscu należy podziękować strażakom za zabezpieczenie trasy przejazdu.
- 10 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Euroregionu Pradziad,
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- 13 maja br. odbyło się spotkanie z Panią Sekretarz Powiatu Strzeleckiego w sprawie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy,
- 13 maja br. odbyło się spotkanie z Panem Januszem Żyłką – wicestarostą Strzeleckim
w sprawie dróg, chodników powiatowych oraz współpracy w tym zakresie,
- 15 maja br. odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze OSP w Łąkach Kozielskich,
- 17 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
- 19 maja br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie z dyrektorami
wydziałów odpowiedzialnymi za infrastrukturę i przeprowadzanie inwestycji w temacie
Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, a mianowicie w zakresie
możliwości pozyskania środków finansowych na rewitalizację tych dwóch przestrzeni,
- 19 maja br. w Strzelcach Opolskich odbył się Powiatowy Dzień Strażaka,
- 20 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Euroregionu Pradziad,
- 21 maja br. na Górze Świętej Anny odbyły się obchody rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – na obiekcie wykonuje się
fundament pod ogrodzenie o wysokości 4,0 m wokół małego boiska oraz układa się część
chodnika wzdłuż ul. Zdzieszowickiej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- zadanie pn. „Przebudowa i wyposażanie klubów wiejskich w Krasowej, Dolnej i Wysokiej”
– dokumentacja projektowa klubu w Krasowej została uzgodniona i zatwierdzona przez radę
sołecką. Projektowanie klubu w Dolnej jest w fazie końcowej, zaś projektu klubu w Wysokiej
na etapie tworzenia koncepcji.
- zadanie dotyczące remontu korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – trwają uzgodnienia
z wykonawcą w zakresie kolorystyki drzwi, ścian i balustrad. Prace remontowe rozpoczną się
po zakończeniu roku szkolnego.
- zadanie pn. „Remont dachu budynku komunalnego w Porębie przy ul. Wiejskiej 57” – trwają
prace na obiekcie budynku, które obejmują między innymi wymianę pokrycia dachowego
i obróbek blacharskich oraz wymurowanie nowych kominów. Termin zakończenia prac
przewidziano na dzień 30 czerwca 2016 r.
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- zadanie dotyczące remontu dużego basenu na kąpielisko w Leśnicy – trwają prace remontowe,
których zakres obejmuje remont ścian niecki basenu wraz z malowaniem. Termin zakończenia
prac przewidziano na dzień 31 maja 2016 r.
- rewitalizacja gminy Leśnica – przystąpiono do wykonania dokumentu dotyczącego
„Lokalnego

programu

rewitalizacji

gminy

Leśnica”.

Podpisano

umowę

z

firmą

INTERCHARRETTE Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. Obecnie przygotowuje się materiały
w celu rozpoczęcia prac.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka
nr 311/4” – ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja
2016 r.
- 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. –
ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2016 r.
- zadanie dotyczące remontu ul. Wiejskiej w Dolnej, działki nr 148 i 632 – zadanie zostało
zrealizowane i w dniu 16 maja br. odbył się jego odbiór.
- zadanie pn. „ Remont ul. Kalwaryjska I w Górze Świętej Anny” – odbył się odbiór na zadaniu.
- zadanie pn. „Remont ul. Krótka w Górze Świętej Anny” – została wyłoniona firma, która
będzie tworzyła dokumentację projektową.
- zadanie dotyczące drogi dojazdowej do boiska w Łąkach Kozielskich – trwają uzgodnienia
z gazociągami. Z powodu ich ilości i różnych operatów procedura ta jest długotrwała.
- złożono dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
dotyczące budowy publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy oraz
remontu drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 maja br. oraz posiedzenie Komisji
Rewizyjnej w dniu 16 maja br.
Następnie przewodniczący obrad oddał głos Panu Rudolfowi Gajda – przewodniczącemu
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu przedstawienia informacji z posiedzenia
komisji.
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Pan Gajda poinformował, że tematyka posiedzenia obejmowała kwestię określenia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinasowanie kosztów zmiany
systemów grzewczych. Temat ten został już omówiony na dzisiejszej sesji.
Jednak w tym miejscu podziękował radnemu Panu Reguła i Radnemu Panu Rodol za
uczestnictwo w posiedzeniu komisji i wniesienie istotnego wkładu w treść projektu uchwały.
Przewodniczący obrad oddał głos Pani Marii Reinert – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
w celu przedstawienia informacji z posiedzenia komisji.
Pani Reinert stwierdziła, że przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
opracowanie wniosku w sprawie absolutorium oraz raport o gminie Leśnica za 2015 rok.
Tematyka posiedzenia zostanie szczegółowo omówiona na następnej sesji, ponieważ jest to
sesja absolutoryjna.

Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski poruszył następujące tematy:
1. chodniki powiatowe w Zalesiu Śląskim przy ul. Strażackiej i ul. Kościuszki oraz pomiędzy
Zalesiem Śląskim a Lichynią w dalszym ciągu nie są odchwaszczane przez Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Prace w tym zakresie wykonują społecznie mieszkańcy
sołectwa na czele z sołtysem przy zaangażowaniu środków finansowych przeznaczonych dla
sołectwa. W związku z tym ponownie należałoby wystosować pismo w tej sprawie, aby
w końcu rozwiązali tę sytuację. Na pewno temat ten nie dotyczy tylko sołectwa Zalesie Śląskie.
2. likwidacja przejazdu kolejowego w Raszowej, którego sprawa poruszana jest od dwóch lat.
W dalszym ciągu nic nie jest w tym kierunku zrobione. Teren jest nierówny i wpada się tam
samochodem. W związku z tym prosił o wystosowanie po raz kolejny pisma w tej sprawie.
3. wyjeżdżając na drogę główną z terenów stawów w Raszowej (obok kościoła) jest ustawione
lustro, które chyba jest ustawione za blisko zakrętu. Podjeżdżając do skrzyżowania nie widać,
czy jedzie jakiś samochód od strony kościoła. Poprosił o przyjrzenie się temu tematowi, czy
np. nie cofnąć lustra głębiej lub przesunąć przejazd?
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4. z pozyskanej w dniu wczorajszym informacji wynika, że przy boisku LZS-u w Leśnicy była
prowadzona kanalizacja. Kratki ściekowe przy niej znajdują się powyżej poziomu murawy, czy
bieżni. Należałoby ten temat sprawdzić.
Radny Pan Jahn odniósł się do tematu ustawionego lustra w Raszowej i stwierdził, że miejsce
postawienia jest dobre, tylko należałoby sprawdzić jego mocowanie i jaki jest kąt jego
ustawienia.
Pan Burmistrz poinformował, że podczas spotkania z Panem Żyłką Wicestarostą Strzeleckim
między innymi rozmawiano o przejazdach kolejowych. Pan Wicestarosta się dopytywał, gdzie
wykonać kolejną nakładkę asfaltu. Jak już można zauważyć pomiędzy Leśnicą a Raszową
została zrobiona nakładka na odcinku drogi powiatowej. Więc poradziłem, aby do tego co jest
już wykonane dokleić asfalt w kierunku Raszowej i zlikwidować przejazd kolejowy.
W odpowiedzi padło stwierdzenie, że mają na takowe działania już zgodę PKP.
Radny Pan Piotr Garbacz poruszył następujące tematy:
1. mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wypłynął wniosek mieszkańców Osiedla
Nr 2, aby w ciągach pieszych w okolicy Rynku w Leśnicy np. przy ul. Kościuszki zainstalować
ławki, aby stworzyć miejsca odpoczynku dla starszych ludzi.
2. chodnik przy drodze powiatowej na ul. Zdzieszowickiej wyjeżdżając z Leśnicy w kierunku
Zdzieszowic. W miejscu gdzie kończy się ścieżka rowerowa i wjeżdża na chodnik można
zauważyć nierówności w chodniku. Może są one spowodowane wykonaniem złej podstawy
pod kostką brukową, bądź korzenie drzew spowodowały powstanie takich muld. Można na nim
skręcić nogę, a już nie mówiąc o jeździe na rowerze, gdyż przejazd jest niebezpieczny.
W związku z tym, czy w ramach budowy kompleksu sportowego można by przełożyć kostkę
i wyrównać teren lub przy innej inwestycji? Jednak ten temat powinien być rozważony.
3. podkreślił, że często bywa na boisku sportowym przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy,
gdzie zauważył, że stan jego wyposażenia jest kiepski (nie wiadomo nawet z jakiego powodu
nie ma na nim bramek). W tej chwili nikt z niego nie korzysta, a kiedyś przyjeżdżały nawet
osoby ze Zdzieszowic, aby rozgrywać turnieje. Co roku należałoby przeznaczyć na utrzymanie
boiska jakieś środki finansowe, gdyż po prostu ono niszczeje.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazane boisko znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy i jest boiskiem powiatowym, a nie gminnym. W dniu
jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorem SOSW Panem Baszukiem i temat ten zostanie
mu przekazany.
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4. w Leśnicy zostały odmalowane przejścia dla pieszych i znaki poziome. W związku z tym
zapytał na jakim etapie rozpatrywania jest jego wniosek o wykonanie pasów przy
ul. Kozielskiej w Leśnicy? Od października temat ten jest poruszany i do tej pory jeszcze nie
zrealizowany.
Pan Burmistrz stwierdził, że temat ten jest realizowany.
Radny Pan Rudolf Gajda prosił o przypomnienie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich tematu dotyczącego wystąpienia na drodze powiatowej tzw. „podwójnych skoczni”
wjeżdżając do Poręby od strony Strzelec Opolskich oraz na drodze powiatowej prowadzącej do
Raszowej (przed zakrętem w prawo). Wskazane miejsca są dosyć niebezpieczne.
Radny Pan Mierzejewski przypomniał o temacie dotyczącym oświetlenia ronda w Zalesiu
Śląskim.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od pierwszej interwencji temat ten został przekazany do zarządcy
drogi i w dalszym ciągu czekamy na jego realizację.
Radny Pan Tomasz Sitnik poruszył następujące tematy:
1. sprawa Road Maratonu, który odbył się na terenie gminy. Jest to bardzo fajna impreza
sportowa, ale dotarła do niego informacja od mieszkańca Poręby, że mieszkańcy nie otrzymali
odpowiednich informacji o utrudnieniach na drogach w dniu maratonu. Było także zażalenie
na służby porządkowe przede wszystkim na strażaków, którzy zdaniem mieszkańca Poręby
nieodpowiednio zabezpieczali trasę. Mieszkaniec miał o tym fakcie przekonać się na własnej
skórze.
2. odniósł się do nawierzchni pod sprzętami, które są w dyspozycji dzieci, a mieszczącymi się
na placu zabaw w Parku Miejskim w Leśnicy. Zwrócił się z zapytaniem, czy nie można by
wymienić nawierzchni tj. piasku, który jest bardzo tani, ale jest niehigieniczny. Nawierzchnię
pod huśtawkami, ślizgawkami najlepiej byłoby wymienić na trawę, gdyż byłoby to bardziej
higieniczne i bezpieczne. Oczywiście najlepiej byłoby, aby wysepki wokół sprzętów dla dzieci
były zabezpieczone tartanem. Jednak należy zdać sobie z tego sprawę, że jest to duży koszt.
3. dwa lata temu była zorganizowana bardzo fajna impreza pn. „Bieg aleją czereśniową”,
w której sam brał udział. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie jest ten bieg
kontynuowany? Nasuwa się taka refleksja, że Leśnica naprawdę ma mnóstwo możliwości
dotyczących organizowania różnego typu imprez sportowych, lekkoatletycznych np. biegi.
Kluby sportowe spoza gminy organizują różnego rodzaju imprezy na terenie Gminy Leśnica.
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Od nas wychodzi w sumie niewiele. Mamy funkcję Gminnego Animatora Sportu, ale ma takie
wrażenie, że funkcja ta nie jest jednak do końca wykorzystywana. U nas dzieje się za mało,
jeżeli chodzi o kwestię typowo sportowych imprez na zewnątrz. Wiadomo jest, że w hali
sportowej odbywają się różnego rodzaju rozgrywki. Należałoby zastanowić się nad imprezami
na zewnątrz np. wzdłuż duktów leśnych w Górze Świętej Anny.
Ponadto przy obchodach 800-lecia Leśnicy, które mają odbyć się w przyszłym roku, oprócz
będących w planie różnego rodzaju imprez kulturalnych można by zorganizować imprezę
sportową.
4. na wysokości Pl. Marka w Leśnicy jest zniszczone lustro.
Pan Zastępca Burmistrza odniósł się do tematu dotyczącego Road Maratonu to pojawiła się
informacja o utrudnieniach na drogach w dniu rajdu. Przypomniał, że organizatorem jest
prywatna firma, a wydaje się, że przekazana informacja była dobra. Jeden z wniosku
wyciągniętych przez organizatora z przeprowadzonego rajdu dotyczy, że w przyszłym roku do
informacji będzie dołączona mapka. Natomiast w przypadku strażaków to takiej informacji nie
otrzymaliśmy, żeby źle wypełniali swoje zadanie. Na rozpoczęciu i zakończeniu wyścigu
rozmawiano z Policją, która była obecna na każdym jego etapie. Policja nie przekazała żadnej
informacji, że coś ze strony strażaków mogło być niewłaściwe.
Pan Burmistrz odniósł się do tematu placu zabaw mieszczącego się w parku w Leśnicy,
a mianowicie, że musi zostać piasek i nie można posiać trawy, gdyż jest za twarda
i niebezpieczna. Musi być zachowany tzw. bezpieczny upadek.
Ponadto w przypadku obchodów 800-lecia to w programie przewiduje się już zorganizowanie
imprezy sportowej – biegu na 800 m.
Radny Pan Ryszard Golly w imieniu strażaków z Zalesia Śląskiego złożył podziękowanie na
ręce Pana Burmistrza za współfinansowanie wyjazdu drużyny z Zalesia Śląskiego do Włoch
w dniach 5 – 8 maja br. Drużyna ta reprezentowała kraj, województwo i naszą gminę na XIII
Międzynarodowym Sympozjum Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszonych w CTIF
we Włoszech i prezentowali naszą okolicę, gminę. Młodzież rozdała kilku krajom materiały
promocyjne naszej gminy.
Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
poinformowała, że mażoretki z Leśnicy są podwójnymi wicemistrzyniami Polski. Mistrzostwa
Polski Mażoretek odbyły się w dniach 20 – 22 maja br. w hali widowiskowo-sportowej „Azoty”
w Kędzierzynie-Koźlu. Dziewczyny startowały z najlepszymi zespołami z całej Polski
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i zaprezentowały się bardzo dobrze. Słoneczka zdobyły tytuły wicemistrzów Polski w kategorii
mini mix oraz w kategorii mix kadetki. Ponadto w łącznej klasyfikacji za marsz i defiladę baton
uplasowały się na wysokim czwartym miejscu.
Grupa La Bella po raz pierwszy startowała w kategorii juniorek i miała bardzo silną
konkurencję. Jej mini mix zajął piąte miejsce, a mini formacja pompon ósme. W ogólnej
klasyfikacji za marsza i defiladę baton dziewczęta uplasowały się na dziewiątym miejscu
w Polsce. Instruktorem tych grup jest Pani Urszula Janda, której złożono podziękowania.
Dla naszej małej gminy jest to wielki sukces dziewczyn.
Następnie zaprosiła wszystkich zebranych do stodoły biesiadnej w parku miejskiego w Leśnicy
na imprezę pn. „Dzieci Rodzicom”, która odbędzie się w dniu 29 maja .
Ponadto poinformowała, że na jej ręce jako radnej powiatowej wpłynęło pismo mieszkańców
Poręby w sprawie budowy chodnika w tej miejscowości. Pismo to zostanie złożone na
najbliższej sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 25 maja br. tj. w środę.

Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XIX
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

