Protokół Nr XX/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 11 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 23 maja 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Biesiec”,
- uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Łąki Kozielskie”.
5. Raport o gminie Leśnica za 2015 rok.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości,
w tym Pana Kamila Kanieckiego – przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Opolu.
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 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 11 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
23 maja 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano w dniu
10 czerwca 2016 roku.
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 23 maja 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 15 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zarówno sprawozdanie finansowe gminy, jak
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniach komisji problemowym w dniach 16 maja br. i 6 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy w związku z tym,
że sprawozdania były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji zachodzi potrzeba
ponownego ich przedstawienia?
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Radni jednogłośnie stwierdzili, że nie zachodzi konieczność ponownego przedstawiania
materiałów w tej sprawie, gdyż zostały one już szczegółowo omówione na posiedzeniach
komisji.
W związku z powyższym przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym
temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/96/16 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych, za podjęciem niniejszej
uchwały głosowało 11 radnych).
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, iż rada przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium winna zapoznać się z następującymi dokumentami:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Ponadto dodał, iż radni zapoznają się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Ad. pkt 1, 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
Sprawozdanie finansowe
Przystępując do rozpatrzenia ww. dokumentów przewodniczący obrad nadmienił, że zarówno
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie
finansowe zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji problemowych rady
w dniach 16 maja br. i 6 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
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Ponadto dodał, że dokumenty te zostały omówione również w poprzednim punkcie obrad
dotyczącym rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych sprawozdań.
Ad. pkt 3
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Przewodniczący obrad stwierdził, że kolejnym dokumentem związanym z procedurą
absolutoryjną jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy Leśnica za 2015 r.
Wobec tego przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 112/2016 z dnia 6 kwietnia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedmiotowej
opinii. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Przewodniczący obrad poinformował, iż informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego gminy Leśnica stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Leśnica za 2015 rok. W związku z czym dokument ten został rozpatrzony przy
omawianiu tegoż sprawozdania.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania dotyczące informacji o stanie mienia?
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji dalszego punktu obrad.
Ad. pkt 5
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu
gminy za dany rok budżetowy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Komisja Rewizyjna pismem z dnia 17 maja 2016 r., znak: OR. 0012.4.3.2016 przekazała
Radzie Miejskiej w Leśnicy wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy realizując
tym samym wymóg wynikający z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a mianowicie obowiązek
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przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium
dla burmistrza.
Dodał również, że pismem z dnia 17 maja 2016 r., znak: OR. 0012.4.3.2016 Komisja Rewizyjna
zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446) zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o opinię na temat wniosku
Komisji w sprawie absolutorium dla burmistrza.
Następnie Pani Maria Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy wyrażone w Uchwale Nr 1/16 z dnia 16 maja
2016 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok oraz wystąpienia z wnioskiem
do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań, bądź uwag do przedłożonego
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, ani pytań w tej kwestii.
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr 222/2016 z dnia 27 maja 2016 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są jeszcze pytania do dokumentów
przedstawionych w procedurze absolutoryjnej?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych dokumentów.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/97/16 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych, za
podjęciem niniejszej uchwały głosowało 11 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).
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Przewodniczący obrad złożył Panu Burmistrzowi serdeczne gratulacje oraz podziękował za
pełną zaangażowania pracę na rzecz samorządu, a przede wszystkim za prawidłowe
i gospodarne zarządzenie Gminą Leśnica.
Pan Burmistrz zaznaczył, że wydaje się, że co roku procedura uchwalania jest taka sama, ale
jednak występuje stres z tym związany.
Uczniowie naszych szkół są na etapie wystawiania ocen i wypisywania świadectw. Samorząd
gminny także jest na etapie wystawienia ocen i uzyskania świadectwa w postaci uchwały
dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi. Jednak zgodnie z zapisami ustawy
o samorządzie gminnym burmistrz wykonuje swoje zadania z pomocą pracowników urzędu.
W związku z tym udzielone absolutorium dotyczy także pracy rewelacyjnych pracowników,
z którymi ma okazję pracować: zastępcy burmistrza, kierowników poszczególnych referatów,
całej administracji samorządowej gminy, naszych szkół, zakładu gospodarki komunalnej,
ośrodka pomocy społecznej, czy ośrodka kultury. To udzielone absolutorium dotyczy
wszystkich pracowników, którym należą się podziękowania. Pomyślna realizacja wielu zadań
to także ogromny wkład pracy naszych sołectw i osiedli, które reprezentują sołtysi
i przewodniczący osiedli i im również należą się słowa podziękowania za współpracę.
Jeszcze raz serdecznie podziękował za udzielone absolutorium, gdyż stanowi ono motywację
do pracy na kolejne lata.

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że podstawą dokonania zmian jest wprowadzenie wydatków
bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2019 w kwocie 35.814,00 zł rocznie.
Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu zamierza zaciągnąć pożyczkę
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację
zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, która ma
powstać na wysypisku odpadów w Kędzierzynie-Koźlu. Tą inwestycję będą realizować
samorządy bez wsparcia firm zewnętrznych, ale niezbędne jest poręczenie wszystkich
podmiotów będących członkami Związku.
Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia
rocznie kwoty 35.814,00 zł. W związku z tym, że kredyt nie stanowi zobowiązania gminy tylko
poręczenie dla Związku nie ma potrzeby wydłużania wieloletniej prognozy finansowej na ten
okres. Okres ten jest krótszy i obejmuje bieżący rok budżetowy oraz trzy koleje lata 2016-2019.
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Ponadto w załączniku do projektu uchwały dotyczącym wykazu przedsięwzięć proponuje się
dokonać zmiany nazwy zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze
sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Leśnica” na zadanie pn. „Zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego”. Zmiana
ta jest spowodowana wypracowaniem wspólnego stanowiska wszystkich piętnastu gmin woj.
opolskiego, których ten zakup będzie dotyczył.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, jaki jest ogólny koszt inwestycji, którą
planuje zrealizować Związek Międzygminny „Czysty Region”?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że cała inwestycja opiewa na kilkanaście mln zł, a zaciągnięta
pożyczka ma wynieść 9.183.000,00 zł. Połowę tej kwoty zabezpieczy swoim majątkiem
Związek, a pozostałe środki muszą zostać zabezpieczone przez samorządy będące członkami
Związku.
Wobec braku dalszych 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 XX/98/16 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 11 radnych).
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 12.939,00 zł, z tego:
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT przez urzędy skarbowe

-

440,00 zł

- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

- 1.224,00 zł

w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- 2.000,00 zł

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

-

- dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego

- 9.000,00 zł

w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

275,00 zł
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b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 11.000,00 zł, z tego:
- dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego

- 11.000,00 zł

w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
c) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 161.939,00 zł, z tego:
- remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich

- 12.500,00 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie

- 72.500,00 zł

- Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Świętej
Anny wraz z dokumentacją projektową – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- utworzenie Centrum Usług Wspólnych

- 50.000,00 zł

- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP - 10.000,00 zł
województwa opolskiego
- wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT

-

440,00 zł

- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

- 1.224,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec
- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych

-

275,00 zł

- utrzymanie zieleni

- 10.000,00 zł

- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii

- 5.000,00 zł

energetycznych
d) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 160.000,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna,

- 100.000,00 zł

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

- 50.000,00 zł

i Niwki działka nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 – nawalne deszcze
w dniu 18 czerwca 2013 r.
- dotacja celowa dla OSP Leśnica na zakup samochodu ratowniczo-gaśni- - 10.000,00 zł
czego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych
Ponadto dodał, że proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 41.300,00 zł
zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, że widzi potrzebę zwiększenia środków
finansowych na zadanie dotyczące przeprowadzenia remontu drogi dojazdowej do boiska
sportowego w Łąkach Kozielskich. Jednakże w tym miejscu ponownie przypomniał o remoncie
odcinka drogi znajdującego się w sołectwie Zalesie Śląskie tj. zjazdu z drogi wojewódzkiej nr
426 do bloków i posesji Pana Kostonia. Można przypuszczać, że koszty realizacji tych
przedsięwzięć będą podobne.
Ponadto odniósł się do tematu dotyczącego nowych punktów świetlnych, a mianowicie, czy nie
możnaby ustawić lampę przy blokach popegeerowskich w Zalesiu Śląskim, żeby oświetlała
chociaż dojazd do pierwszego budynku na ulicy Strzeleckiej?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że ustawienie lampy ulicznej we wskazanym miejscu spowodowałoby
oświetlenie drogi, a nie bloków.
Radny Pan Stefan Rudol odniósł się do tematu dotyczącego odbudowy drogi dojazdowej do
pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki, a mianowicie, czy będzie wykonany jeszcze rów
na dalszym odcinku poza 690 m.?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazana droga będzie remontowana na odcinku do 690 m
w ramach środków pozyskanych z dofinansowania na usuwanie klęsk powodziowych.
Natomiast pozostały odcinek rowu niezbędny do właściwego odprowadzenia wody
powierzchniowej będzie odtworzony w ramach środków budżetu gminy. W tym zakresie
zostanie przeprowadzony oddzielny przetarg.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, czy w ramach remontu drogi
dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich asfalt będzie położony na płytach
betonowych oraz kiedy rozpoczną się prace remontowe?
Zastępca Burmistrza potwierdził, że pod asfaltem będzie znajdowała się płyta betonowa
odciążająca i zapewniająca ochronę rurociągu, gdyż gazownictwo wydało bardzo specyficzne
warunki w tym zakresie. Natomiast prace remontowe rozpoczną się z początkiem miesiąca
lipca br.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, w którym miejscu ma powstać dodatkowy słup
oświetleniowy w Leśnicy, czy w ciągu drogi ul. Zdzieszowickiej, czy przy nowym boisku
sportowym, na który planuje się zabezpieczyć kwotę 5.000,00 zł?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nowy punkt świetlny będzie tworzony przy boisku sportowym.
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Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, jakie zadania dotyczące oświetlenia ulicznego będą
realizowane w ramach podstawowej kwoty 30.000,00 zł zabezpieczonej w budżecie gminy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że będzie ustawiony nowy słup oświetleniowy w Łąkach Kozielskich
przy ul. Dworskiej (skrzyżowanie wjeżdżając od strony Raszowej), w Leśnicy przy ul.
Goreckiego w okolicy placu zabaw oraz jeden punkt świetlny został już wykonany w Dolnej
przy ul. Wiejskiej.
W związku z powyższym Radna Pani Kwoczała już skierowała słowa podziękowania w imieniu
mieszkańców ulicy Dworskiej w Łąkach Kozielskich, za realizację zadania.
Radny Pan Jahn podkreślił, że w budżecie gminy planuje się realizację zadania dotyczącego
utworzenia Centrum Usług Wspólnych, czy jest ono związane z nową zasadą rozliczania
podatku VAT w przyszłym roku?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzone zadanie nie ma nic wspólnego z podatkiem VAT.
Centrum Usług Wspólnych będzie to jedno miejsce, w którym zlokalizowane zostaną instytucje
publiczne działające na terenie gminy. W przypadku ogłoszenia naboru na dofinansowanie
zadań z zakresu inwestycji, przestrzeni publicznej będziemy czynili starania o pozyskanie
środków unijnych.
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 XX/99/16 w sprawie zmian budżetu
i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 11 radnych).
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Biesiec”
Pan Kamil Kaniecki – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
przybliżył ideę dokumentu jakim jest plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec”. Zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody jest to dokument planistyczny, który sporządza się dla
rezerwatów przyrody na okres dwudziestoletni. Z racji tego okresu posiada on odpowiednią
wagę i wymaga zaopiniowania przez właściwą radę gminy.
Rezerwat przyrody „Biesiec” ustanowiono w roku 2001 w celu zachowania ze względów
naukowych i dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie
prawnej gatunkami roślin. Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,46 ha zlokalizowanego na terenie
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Gminy Leśnica. Zarządzającym obszarem, w którym znajduje się rezerwat jest Nadleśnictwo
Strzelce Opolskie, a nadzór na nim sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Opolu. Rezerwat położony jest w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Strzelce Opolskie i jedna
jego część leży w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady. Teren rezerwatu w całości położony
jest w granicach Obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny, który to cały obszar ma
powierzchnię 5.084,28 ha. W 2015 roku przystąpiono do prac nad ustanowieniem planu
ochrony dla rezerwatu. Zlecano wykonanie dokumentacji przyrodniczej zawierającej m. in.
inwentaryzację wszystkich składników flory i fauny, ocenę istniejących zagrożeń i sposoby ich
eliminacji. Zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby planu ochrony, całą powierzchnię
rezerwatu zajmują zbiorowiska leśne, spośród których najcenniejszym jest małopolska buczyna
storczykowa. Pozostałe zbiorowiska reprezentowane są przez kwaśną buczynę niżową, żyzną
buczynę niżową oraz żyzną buczynę sudecką.
Ponadto w niewielkich fragmentach na skałach wapiennych w południowej części rezerwatu
występują powierzchnie ekosystemów zbiorowiska szczelin skalnych.
Identyfikując przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony rezerwatu
zwrócono m. in. uwagę na zagrożenia wynikające z niekontrolowanej antropopresji
(niekontrolowana penetracja ludzi) oraz możliwości przenikania na jego teren inwazyjnych
gatunków roślin, w szczególności rdestowców. Pierwsze z wymienionych zagrożeń wynika
z lokalizacji rezerwatu w rejonie o dużej presji turystycznej, z silnie rozwiniętą siecią szlaków
turystycznych i ścieżek przyrodniczych. Penetracji rezerwatu sprzyja dodatkowo ciekawe
ukształtowanie terenu (wzgórze Biesiec z wychodnią skalną) oraz brak wyraźnego
oznakowania granic rezerwatu.
Turystyczne wykorzystanie rezerwatu stanowi zagrożenie przede wszystkim dla zbiorowiska
ciepłolubnej buczyny storczykowej z uwagi na wydeptywanie runa, w którym obecna jest
większość zagrożonych gatunków roślin stwierdzonych na jego terenie. W odpowiedzi na to
zagrożenie zaplanowano oznakowanie drzew wzdłuż granicy rezerwatu, w sposób
praktykowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w całym województwie, tj. za
pomocą białych pasów z literą „R” pośrodku.
Kolejne z zagrożeń wynika przede wszystkim z obecności, w bezpośrednim sąsiedztwie
rezerwatu, populacji inwazyjnego rdestowca. Można spodziewać się, że w przyszłości będzie
on rozprzestrzeniał się, przy czym najbardziej narażona na ekspansję wydaje się południowa
część rezerwatu przylegająca do autostrady. Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie ze strony
tego gatunku, zaplanowano systematyczne monitowanie całego obszaru rezerwatu (co 2 lata),
a w razie potrzeb jego usuwanie.
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Ustanowiony niniejszym zarządzeniem plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec” nie
wskazuje obszarów objętych ochroną czynną i krajobrazową.
Mając na uwadze, że niemal całą powierzchnię rezerwatu zajmują siedliska przyrodnicze i cały
obszar rezerwatu proponuje się objąć ochroną ścisłą. Z uwagi na to, że cała powierzchnia
rezerwatu stanowi siedliska przyrodnicze dla których w planie zadań ochronnych dla całego
obszaru zalecane było zachowanie ochrony zachowawczej (biernej) bez dopuszczania
zabiegów z zakresu ochrony czynnej. Dlatego też § 4 projektu zarządzenia wskazuje, że cały
obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą.
Przewodniczący obrad podkreślił, że rezerwat przyrody „Biesiec” składa się z dwóch części.
W związku z tym, z czego wynika taki podział rezerwatu?
Pan Kaniecki stwierdził, że trudno powiedzieć z czego wynika taki podział, gdyż rezerwat
przyrody był tworzony w 2001 roku. Ustawowa definicja rezerwatu określa, że rezerwat
przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt
i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi. Oba kompleksy zawierają najcenniejszą część przyrody nie przekształconą
przez człowieka. Prawdopodobnie chodziło także o umożliwienie zachowania właściwej
gospodarki leśnej tzn. między tymi kompleksami znajduje się droga, która jest wykorzystywana
do transportu leśnego.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są jeszcze jakieś pytania w tym
temacie?
Radny Pan Rudolf Gajda odniósł się Pan do tematu dotyczącego zakazu wstępu do rezerwatu.
W związku z tym, kto pilnuje, czy zakaz jest przestrzegany i jakie są ewentualne sankcje z tego
tytułu?
Pan Kaniecki wyjaśnił, że w tym przypadku kontrolę może przeprowadzić zarządzający tym
terenem, czyli Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, a co za tym idzie straż leśna. Do tej pory nie
spotkał się, żeby kogoś z tego tytułu spotkały jakieś sankcje. Niemniej jednak ustawa o ochronie
przyrody przewiduje zastosowanie kary grzywny lub mandatu. Na część rzeczy, które są
w rezerwacie zakazane między innymi poruszanie się poza ścieżkami, szlakami, imprezy
sportowe, rekreacyjne można uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
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Środowiska. W przypadku rezerwatu przyrody Biesiec taka sytuacja ma miejsce, gdyż kawałek
jednej z dróg biegnie wzdłuż granicy rezerwatu, a są tam organizowane imprezy rowerowe
i biegowe. Organizatorzy imprezy corocznie ubiegają się o odstępstwo od zakazu w celu
przeprowadzenia imprezy i w konsekwencji otrzymują stosowne zezwolenie.
Ponadto dodał, że planuje się w tym roku zmodyfikować granice rezerwatu tzn. drogi, które nie
są siedliskami, a utrudniają normalne funkcjonowanie, również lasom (chodzi o transport
i poruszanie osób po rezerwacie) mają zostać z niego wykluczone.
Pan Burmistrz podkreślił, że w przypadku wydania pozytywnej opinii przez Radę Miejską
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w dalszej konsekwencji
wdrożenia w życia, czy Gmina Leśnica będzie miała z tego względu obowiązek wydatkowania
jakichkolwiek środków finansowych?
Pan Kaniecki stwierdził, że przyjęcie projektu zarządzenie nie pociąga za sobą żadnych
skutków finansowych, ponieważ ochrona ścisła nie wymaga ponoszenia nakładów
finansowych. Ewentualne koszty, które mogą wyniknąć w przeciągu dwudziestu lat będą
dotyczyły usunięcia rdestowca, który może pojawić się w granicach rezerwatu.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, skąd rdestowiec wziął się na terenie
rezerwatu?
Pan Kaniecki – trudno powiedzieć skąd rdestowiec wziął się na tym terenie. Jest on uznawany
jako gatunek inwazyjny, groźny dla rodzimej przyrody i bardzo szybko się rozrasta
(ekspansywny). Wprowadzanie do środowiska lub przemieszczanie w środowisku
przyrodniczym jest zabronione przez ustawę o ochronie przyrody. Najwięcej rdestowca
występuje w okolicach cieków wodnych, strumieni, rzek, gdyż przenosi się z wodą. Roślina ta
ma jedynie zastosowanie w kwiaciarstwie.
Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, jakie są metody niszczenia rdestowca?
Pan Kaniecki wyjaśnił, że najprostszą metodą jest jego zwalczanie mechaniczne. Alternatywą
dla walki z rdestowcem pozostaje dokładne przekopanie ziemi i wybranie z niej kłączy. Można
także chemicznie, ale w tym przypadku występują pewne ograniczenia, gdyż znajduje się on
w pobliżu wód.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Biesiec” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/100/16 w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Biesiec” (głosowało 11 radnych).
- uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”
Pani Renata Klimek – projektant planu zagospodarowania przestrzennego poinformowała, że
w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie dokonuje się
tylko niewielkiej zmiany polegającej na wykreśleniu fragmentu zapisu § 6. Zapis, który planuje
się wykreślić dotyczy powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu budowlanego. Jego
wykreślenie jest konieczne, gdyż inwestor ze względów technologicznych został zmuszony do
wybudowania hali większej niż 1000 m2, które jest określone w dotychczasowym planie.
Pod koniec ubiegłego roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie i od tego momentu plan przeszedł
całą procedurę formalną. Dla przedmiotowej zmiany planu, ze względu na jej jednostkowy
charakter i brak oddziaływania na środowisko uzyskano od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzelcach Opolskich uzgodnienie o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie zaistniała konieczność
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Także ze względu na charakter zmiany,
który nie generuje żadnych zadań publicznych, stwierdzono brak potrzeby sporządzenia
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Te dwie kwestie są ujęte
w załączniku nr 2 do niniejszego projektu uchwały.
W trakcie procedury sporządzania miejscowego planu podlegał on wszelkiego rodzaju
uzgodnieniom i opiniowaniu. W tym zakresie otrzymano wszystkie opinie i uzgodnienia
pozytywne. Został on również wyłożony do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia oraz
w wyznaczonym terminie do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Stąd też
w rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag, które stanowi załącznik nr 1 do projektu
uchwały znajduje się zapis, że odstępuje się od dokonania rozstrzygnięcia ze względu na brak
złożonych uwag.
Ponadto w § 1 przedmiotowej uchwały stwierdza się, że wskazana zmiana nie narusza ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica,
ponieważ należało sprawdzić zgodność tych dwóch dokumentów. W studium nie znajduje się
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zapis wskazujący minimalną, ani maksymalną powierzchnię zabudowy pojedynczego obiektu
budowlanego. Stąd wykreślenie przedmiotowego zapisu nie narusza w żaden sposób studium.
Jednocześnie był to tylko zapis planu, który wykraczał poza delegację ustawową.
Pan Burmistrz – reasumując należy stwierdzić, że najważniejsza zmiana dotyczy jednego
zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie.
Pierwotny zapis mówił, że intensywność zabudowy na określonej działce nie może być większa
niż 50 % powierzchni, przy czym powierzchnia zabudowy jednego obiektu budowlanego nie
może być większa 1000 m2. Nowy zapis dotyczący intensywności zabudowy mówi tylko, że
nie może przekroczyć 50 % powierzchni działki/nieruchomości pozostającej we władaniu
inwestora. Nie ma żadnych innych obostrzeń.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Łąki Kozielskie” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/101/16 w sprawie uchwalenia
zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki
Kozielskie” (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 5
Raport o gminie Leśnica za 2015 rok
Pan Burmistrz stwierdził, że jak co roku od początku funkcjonowania gminy Leśnica w nowych
realiach ustrojowych pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy opracowują
raport, w którym uwzględniają działalność swojej jednostki w okresie ostatniego roku.
Opracowanie przedstawia co w przeciągu roku na terenie gminy się wydarzyło, jakie zadania,
inwestycje zostały zrealizowane. Obrazuje statystyki porównawcze, przedstawia wykresy,
ukazuje zdjęcia oraz ważniejsze wycinki prasowe. Zeszły rok to także rok wyborów
i referendum. „Raport o gminie Leśnica za rok 2015 ” stanowi ogromne kompendium wiedzy
o naszej gminie. W przyszłości będzie stanowić istotne źródło informacji dla naszych
przyszłych pokoleń.
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Na koniec swojej wypowiedzi Pan Burmistrz zachęcił do zapoznania się z przedłożonym
„Raportem o gminie Leśnica za 2015 rok”.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 2 czerwca br. – został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Leśnica a Powiatem
Strzeleckim dotyczący przekazania przepompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Leśnicy.
Ostatnia zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Leśnica
spowodowała zmianę przeznaczenia „starego” boiska przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Leśnicy na działki budowlane oraz działkę pod przepompownię. Działki
budowlane powiat planuje przeznaczyć do sprzedaży.
- 2 czerwiec br. w Raszowej odbyło się spotkanie burmistrza, radnych i zarazem sołtysa
z właścicielami terenów znajdujących się pomiędzy ulicą Słowackiego, a ulicą Dworcową. Na
dzień dzisiejszy jest to przestrzeń wykorzystywana na cele rolnicze, znajdują się tam łąki, ale
i także ugory. W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa tereny te są
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Podczas spotkania z właścicielami
poszczególnych działek zapytano ich o ewentualne plany sprzedaży pod budownictwo, gdyż
jest coraz większe zainteresowanie osób z zewnątrz tymi terenami. Natomiast rola Gminy
Leśnica polegałaby na wykonaniu uzbrojenia tego terenu w infrastrukturę drogową, bądź
kanalizacyjną.
- 18 czerwca br. odbył się Gminny Dzień Seniora w Lichyni,
- 19 czerwca br. odbył się Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, w którym uczestniczyło
18 zespołów.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Dokonano zagęszczenia podbudowy bieżni dużego boiska. Układana jest
nawierzchnia syntetyczna na małym boisku.
- zadanie pn. „Przebudowa i wyposażanie klubów wiejskich w Krasowej, Dolnej i Wysokiej”
– projekt przebudowy klubu wiejskiego w Dolnej został złożony w Starostwie Powiatowym
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w Strzelcach Opolskich w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W toku są prace projektowe
dotyczące klubów w Krasowej i Wysokiej.
- zadanie dotyczące remontu korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – w piątek tj. 24
czerwca br. nastąpi przekazanie terenu budowy wykonawcy zadania firmie Wielobranżowej
RAJBUD z Leśnicy. Prace remontowe będą prowadzone w terminie od dnia 27 czerwca br. do
dnia 19 sierpnia br.
- 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.
- zadanie dotyczące remontu dużego basenu na kąpielisko w Leśnicy – na ukończeniu są prace
na obiekcie budynku.
- zadanie pn. „Remont dużego basenu na kąpielisku w Leśnicy – w dniu 7 czerwca br. dokonano
odbioru prac remontowych dużego basenu. Zakres remontu obejmował remont ścian niecki
basenu wraz z malowaniem.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka
nr 311/4” – rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wybrano ofertę firmy BITUM
z Lublińca. Termin zakończenia robót zgodnie z umową do dnia 31 sierpnia br.
- 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. –
rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wybrano ofertę firmy TRANSKOM z Jaryszowa.
- zadanie dotyczące budowy publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym
w Leśnicy – ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 10 czerwca br. oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 czerwca br.
Następnie przewodniczący obrad oddał głos Panu Kazimierzowi Mierzejewskiemu –
przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Społecznej w celu przedstawienia informacji
z posiedzenia komisji.
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Pan Mierzejewski poinformował, że tematyka posiedzenia obejmowała informację na temat
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2012 – 2016 za lata 2014 i 2015. Na posiedzenie komisji bardzo
obszerne materiały w tym zakresie przygotowała Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą tematyką to Pani
Dyrektor może udostępnić materiały.
Przewodniczący obrad oddał głos Pani Marii Reinert – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
w celu przedstawienia informacji z posiedzenia komisji.
Pani Reinert stwierdziła, że przedmiotem posiedzenia była tematyka dotycząca informacji
o stanie wyposażenia jednostek OSP w gminie Leśnica. Na ten temat Pan Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich Jerzy Wojtala udzielił szczegółowych informacji, co pozwala na
stwierdzenie, że nasze jednostki są wyposażone w odpowiedni sprzęt. Bardzo dobrze
wyposażone są trzy jednostki, a te pozostałe jednostki są wyposażone zadawalająco. Następny
temat dotyczył kontroli funkcjonowania Klubu Wiejskiego w Czarnocinie i Łąkach
Kozielskich. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielił pracownik Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Mierzejewski odniósł się do tematu, który wymagał doprecyzowania, a dotyczył
zastrzeżeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śląski.
W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy temat ten został już wyjaśniony?
Pan Burmistrz potwierdził, że w tej sprawie wiele się już wyjaśniło. Problem dotyczył działek
położonych w Zalesiu Śląskim znajdujących się w okolicy bloków wielorodzinnych i drogi
wojewódzkiej.

W

aktualnie obowiązującym

miejscowym

planie

zagospodarowania

przestrzennego sołectwa Zalesie Śląskie oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego teren ten jest wyznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
Na etapie uzgodnień projektu planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu
otrzymaliśmy negatywną opinię dotyczącą wyżej wymienionego terenu (konserwator narzucił
przywrócenie funkcji rolnej, łąk, terenów zieleni).W związku z powyższym gmina odwołała
się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w celu podtrzymania swojego
stanowiska tj. pozostawienia terenu pod budownictwo jednorodzinne.

19
Minister podtrzymał nasze stanowisko i przesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ta podtrzymała swoje pierwsze stanowisko. Temat
ten znowuż został przesłany do ministra, który zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W celu uniknięcia dalszej wymiany pism odbyło się spotkanie u Pani Konserwator, w celu
wyjaśnienia niektórych zapisów planu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy udało się
wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Obecnie pozostaje tylko kwestia
przeprowadzenia samej procedury uzgodnień i zakończenia planu.
Radny Pan Jahn podkreślił, że przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Związek Międzygminny
„Czysty Region” z Kędzierzyna-Koźla zamierza inwestować w nowe instalacje tj. planuje
budowę RIPOK. Dlatego zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie są budowy punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. pszoków, a konkretnie budowa naszego?
Funkcjonuje nowy system zbierania odpadów i mobilny pszok w jakiś sposób sprawę
rozwiązuje, ale to nie jest to na co oczekują mieszkańcy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na terenie naszego wysypiska odpadów komunalnych planowana
jest budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Teren został już
przekazany do celów projektowych Związkowi Czysty Region, który wyłonił firmę tworzącą
dokumentację projektową nie tylko dla naszego punktu, ale także punktów mających powstać
w innych gminach. Na tego rodzaju zadania istnieje możliwości uzyskania dofinansowania,
o które Związek będzie się starał.
Radny Pan Jahn dodał, że przy wysypisku odpadów komunalnych nadal znajduje się tablica
informacyjna dotycząca godzin otwarcia wysypiska.
Zastępca burmistrza stwierdził, że wskazana tablica zostanie w najbliższym czasie
zdemontowana.
Pan Zbigniew Romik – mieszkaniec sołectwa Zalesie Śląskie poruszył następujące tematy:
1. w obecnie obowiązującym harmonogramie wywozu odpadów komunalnych pojawiło się
mycie pojemników na odpady, od momentu zmiany operatora. Do tej pory pojemniki powinny
być umyte cztery razy, ale w przypadku sołectwa Zalesie Śląskie odbyło się to tylko raz.
Odbywa się to w ten sposób, że przejeżdża samochód zbierający odpady, a za jakieś półgodziny
samochód mający puste pojemniki. W tym miejscu powstaje jeszcze kwestia dotycząca
doinformowania mieszkańców naszej gminy, gdyż mieszkańcy po wywiezieniu odpadów zaraz
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chowają pojemniki i nie są one myte. Większość osób nie wie, że pojemniki będą myte, a tak
zostawiliby je przed posesją.
2. zasugerował, aby udostępnić Raport o stanie Gminy na stronie internetowej Urzędu.
Pan Burmistrz stwierdził, że zwrócimy się do Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu dlaczego tak się dzieje, że pojemniki nie są myte zgodnie
z harmonogramem? Natomiast w przypadku „Raportu o gminie Leśnica za 2015 rok” nie
planuje się go zamieszczać na stronie internetowej Urzędu, gdyż pozostałe publikacje też do tej
pory nie były opublikowane. Raport jest dostępny w urzędzie w formie książkowej i w każdym
momencie może być zainteresowanym wypożyczony.
Radny Pan Ryszard Golly zaznaczył, że w tym miesiącu wystąpił problem z odbiorem odpadów
wielogabarytowych. Mieszkańcy interweniowali w tej sprawie do Związku i w odpowiedzi
usłyszeli, że tych odpadów jest bardzo dużo i systematycznie są zabierane. W związku z tym
zaapelował, żeby odpady wielogabarytowe były odbierane w tym dniu, w którym jest
wyznaczony termin.
Radny Pan Piotr Górecki poruszył następujące sprawy:
1. w dniu 23 lipca br. prawdopodobnie ma być zamknięty ruch w Górze Świętej Anny.
W związku z tym utrudnieniem, czy będą wydawane przepustki dla mieszkańców?
2. zasygnalizował, że po piątkowej wichurze bardzo dużo zostało połamanych konarów drzew,
szczególnie przy Alei Czereśniowej biegnącej z Góry Świętej Anny do Leśnicy. Zaapelował,
aby w miarę możliwości posprzątać gałęzie.
3. do kogo należy kapliczka Trzech Braci znajdująca się na granicy powiatu strzeleckiego.
W tej chwili jakiś Pan, najprawdopodobniej ze Zdzieszowic, opiekuje się tym obiektem. Czy
ta osoba ma jakieś ustalenia z gminą, czy na własną rękę przeprowadza jej remont? Kiedyś
kapliczka została wyremontowana przez gminę, a w chwili obecnej jest pomalowana na inny
kolor, a wokół niej przesadnie tworzy się różne dekoracje. Należy zwrócić uwagę, aby
w pewnym momencie nie było to przedobrzone.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że:
1. we wskazanym dniu na Górze Świętej Anny odbędzie się spotkanie pielgrzymów z różnych
krajów świata w ramach Światowych Dni Młodzieży odbywających się w Krakowie.
W godzinach od 700 do 1400 w miejscowościach Wysoka i Góra Świętej Anny ruch będzie
zamknięty, chyba, że mieszkaniec będzie posiadał odpowiednią przepustkę.

21
W najbliższych dniach księża z parafii w Górze Świętej Anny i Wysokiej otrzymają informację
do odczytania mieszkańcom sołectw, co będzie działo się w tych dniach oraz gdzie można
pozyskać przepustki.
2. w związku z występującą wichurą na terenie powiatu strzeleckiego jest więcej zniszczonych
drzew, ułamanych gałęzi. Na pewno w najbliższym czasie zostanie to uprzątnięte. Co zaś tyczy
się alei czereśniowej to została ona wynajęta.
3. kapliczka Trzech Braci znajduje się na naszym terenie i kilka lat temu została
wyremontowana. Niestety przez lata uległa zniszczeniu. Nie należy negować pracy tego Pana
i jeżeli chce się nią zajmować i terenem wokół to niech w dalszym ciągu, to robi tylko zgodnie
z przepisami. Chyba, że jest jakaś inna osoba, która chciałaby się tym zająć tym obiektem
i terenem wokół.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XX sesję
Rady Miejskiej w Leśnicy.

Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń
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WYCIĄG
z protokołu Nr XX/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 11 obecnych).
…
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
…
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
…
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/97/16 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 11 radnych, za
podjęciem niniejszej uchwały głosowało 11 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).
…
Leśnica, 2016 – 06 – 23

