Protokół Nr XXI/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 12 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 20 czerwca 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- realizacji projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe
i wyrównują dysproporcje edukacyjne” nr RPOP.09.01.01-16-062/15,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
- udzielenia poręczenia przez Gminę Leśnica pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum
Zagospodarowania „Czysty Region” Sp. z o. o.
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 12 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.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
20 czerwca 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przekazano
w dniu 25 lipca 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 20 czerwca 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- realizacji projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje
kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” nr RPOP.09.01.01-16-062/15
Pan Burmistrz poinformował, że planuje się realizację projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej
gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” nr
RPOP.09.01.01-16-062/15 w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014 – 2020. Działania projektu
obejmą wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Realizacją projektu zajmie się Gminny
Zarząd Oświaty w Leśnicy. Projekt opiewa na kwotę 968.289,38 zł, w tym tylko 48.898,61 zł
to wkład własny gminy (5,05 %). Wkład własny wydatkowany będzie w 2016 roku w kwocie
3.898,61 zł, zaś w 2017 roku w wysokości 45.000,00 zł.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli
wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Leśnica. Działania zaplanowane w projekcie
zostały ukierunkowane z jednej strony na odnajdywanie u dzieci drzemiących w nich
możliwości, z drugiej – na skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych. Projekt zakłada
podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej naszych placówek. Ponadto
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projekt ma na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych
wynikach nauczania. Dzięki dofinansowaniu realizowany będzie szereg zajęć pozalekcyjnych:
wyrównawczo-dydaktycznych,

korekcyjno-kompensacyjnych,

kółek

zainteresowań,

wycieczek szkolnych oraz szkoleń dla nauczycieli. Powstaną również 4 pracownie
przedmiotowe (po 1 w każdej szkole, które wyposażone zostaną ze środków zewnętrznych).
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz upewnił się, że projekt będzie obejmował tylko uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum, bez przedszkoli i szkoły muzycznej oraz pod pojęciem pracownie
przedmiotowe rozumie się wyposażenie w pomoce naukowe i odpowiedni sprzęt.
Pan Burmistrz potwierdził, że projekt pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje
kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” będzie realizowany w czterech placówkach
tj. szkole podstawowej w Leśnicy, Raszowej i Zalesiu Śląskim oraz gimnazjum w Leśnicy.
Natomiast każda z tych placówek zostanie wyposażona w pomoce naukowe i stosowny sprzęt.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie realizacji projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje
kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” nr RPOP.09.01.01-16-062/15 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/102/16 w sprawie realizacji
projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują
dysproporcje edukacyjne” nr RPOP.09.01.01-16-062/15 (głosowało 12 radnych).
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że w załączniku nr 2 projektu uchwały dotyczącym wykazu
przedsięwzięć planuje się zwiększyć wydatki majątkowe w 2016 roku na następujących
zadaniach:
- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
o kwotę 3.000,00 zł,
- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia o kwotę 3.000,00 zł,
- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia o kwotę 3.000,00 zł,

4
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu
o kwotę 3.000,00 zł,
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach
Kozielskich o kwotę 3.000,00 zł.
Wydatki majątkowe ujęte w zadaniu pn. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła
w budynku przedszkola w Raszowej planuje się zwiększyć jeszcze w tym roku o kwotę
4.000,00 zł z uwagi na doszczegółowienie dokumentacji projektowej. Również planuje się
zwiększyć plan wydatków na zadaniu dotyczącym termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej o łączną kwotę 80.000,00 zł.
Ponadto wspomniał, że w ubiegłym roku jako pierwsi w województwie opolskim podjęliśmy
uchwałę dotyczącą przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej. Jednakże w chwili obecnej
musimy zaktualizować plan z uwagi na wprowadzenie do niego zadania dotyczącego
przebudowy drogi powiatowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Zalesie Śląskie. Powiat Strzelecki
wspólnie z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim planują w ramach działań niskoemisyjnych
pozyskać fundusze unijne na to zadanie, a elementem niezbędnym przy składaniu wniosku jest
ujęcie zadania w naszym planie oraz jego odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie
finansowej.
Poza tym proponuje się wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej nowe zadania:
- uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje
edukacyjne – łącznie kwota 49.000,00 zł (w 2016 r. kwota 4.000,00 i w 2017 r. kwota 45.000,00
zł),
- wymiana energochłonnego oświetlenia ulicznego – łącznie kwota 256.800,00 zł (w 2017 r.
kwota 56.800,00 zł, w 2018 r. kwota 100.000,00 zł i w 2019 r. kwota 100.000,00 zł),
- ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Świętej Anny – łącznie kwota
1.530.000,00 zł (w 2016 r. kwota 180.000,00 zł, w 2017 r. kwota 150.000,00 zł, w 2018 r.
kwota 600.000,00 zł i w 2019 r. kwota 600.000,00 zł).
Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy już wiadomo, że będą przestawiane
słupy energetyczne na ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim w ramach przebudowy drogi?
Przewodniczący obrad odniósł się do pytania od strony technicznej, gdyż kształt przebudowy
sieci energetycznej jest uzależniony od przygotowywanej dokumentacji projektowej. Zmiana
jest dość złożona (około 1 km linii), ponieważ wszystkie koszty zadania musi ponieść inwestor,

5
a są one niemałe. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć w jakim kierunku przebudowa będzie
zmierzała.
Radny Pan Teodor Jahn zauważył, że planuje się zwiększyć środki na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej, a które muszą mieć także swoje odzwierciedlenie
w budżecie gminy na przyszły rok. Jednak poprosił o wyjaśnienie, czy wzrost tej kwoty na
zadaniu będzie dotyczył konkretnego budynku?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w wieloletniej prognozie finansowej jest ujęta termomodernizacja
i wymiana źródła w budynku przedszkola w Raszowej. Dodane środki będą dotyczyły innych
jeszcze niewydzielonych budynków użyteczności publicznej. Natomiast odstępuje się od
realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w budynku
komunalnym w Górze Świętej Anny z uwagi na fakt, że gmina może otrzymać tylko
dofinansowanie na jeden budynek. Niemniej jednak zadanie to pozostaje zapisane
w wieloletniej prognozie finansowej.
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 XXI/103/16 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 12 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 2.367,00 zł, z tego:
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

967,00 zł

w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- 1.400,00 zł

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 280.367,00 zł, z tego:
- wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja - 25.000,00 zł
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie

- 50.000,00 zł
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- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku przedszkola

- 4.000,00 zł

w Raszowej
- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

967,00 zł

- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompeten- -

4.000,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec
cje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” – wkład własny
- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu -

1.400,00 zł

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu

- 3.000,00 zł

przestrzennego w Kadłubcu
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu

- 3.000,00 zł

przestrzennego w Łąkach Kozielskich
- przebudowa i wyposażanie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz

-

3.000,00 zł

-

3.000,00 zł

-

3.000,00 zł

z zagospodarowaniem otoczenia
- przebudowa i wyposażanie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
- przebudowa i wyposażanie Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika

- 180.000,00 zł

Historii Góra Św. Anny” – wkład własny
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 278.000,00 zł, z tego:
- remonty dróg gminnych

- 50.000,00 zł

- budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym

- 110.750,00 zł

w Leśnicy
- remonty dróg wewnętrznych

- 40.000,00 zł

- remont przepustu drogowego w Raszowej, działka nr 687/1 i 686/1

- 50.000,00 zł

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia

- 20.000,00 zł

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wysoka

-

7.250,00 zł

Gmina Leśnica od lat zajmuje się szerokorozumianą rewitalizacją Góry Świętej Anny.
W ramach tej koncepcji w miesiącu wrześniu br. planowaliśmy złożyć wniosek i ubiegać się
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o pozyskanie środków w ramach nowego programu aplikacyjnego do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego w Opolu na trzy działania A, B, C. Działanie A
obejmuje rewitalizację dolnego Rynku na Górze Świętej Anny (część drogowo-parkingowa –
zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki i Gminę Leśnica), B obejmuje rewitalizację
górnego Rynku na Górze Świętej Anny, czyli od muru oporowego znajdującego się przy drodze
powiatowej w kierunku do Bazyliki, a także schody prowadzące od strony Wysokiej do
Bazyliki (zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki i Gminę Leśnica), C obejmuje remont
schodów kamiennych przy Grocie Lurdzkiej i drogi kalwaryjskiej (zadanie realizowane przez
Zakon Franciszkanów).
Od około półroku były również prowadzone rozmowy z Wojewodą Opolskim na temat
szukania środków finansowych na przeprowadzenie remontu Amfiteatru i Pomnika Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny. Pan Wojewoda jest bardzo zainteresowany tym tematem
i wskazał na możliwość aplikowania o środki finansowe z programu krajowego Infrastruktura
i Środowisko w Warszawie. W ramach tych środków udałoby się zrealizować działanie A, B
i C, ale także projekt E dotyczący amfiteatru i F dotyczący pomnika. Jednak dwa tygodnie temu
pojawiła się informacja ze strony Pana Wojewody, że dokumentacja projektowa może również
być wsparta dofinansowaniem w wysokości 85 %, ale musi ona być przygotowana przez
samorządy, a nie Urząd Wojewódzki. W tym celu niezbędne jest zabezpieczanie środków
finansowych w budżecie gminy oraz powiatu. Rada Powiatu na sesji zabezpieczyła w
wieloletniej prognozie finansowej kwotę 300.000,00 zł. Postanowiono, aby połowę środków
niezbędnych na wykonanie dokumentacji wprowadzić do budżetu tegorocznego, a drugą
połowę do budżetu na 2017 rok. Ogólnie na wykonanie tego zadania należy zabezpieczyć kwotę
600.000,00 zł.
W związku z powyższym Pan Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą, aby jako Gmina
Leśnica podjąć ryzyko i zabezpieczyć w budżecie gminy na ten rok kwotę 150.000,00 zł
i 30.000,00 zł na wydatki, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz
zabezpieczyć kwotę 150,000,00 zł na rok następny w wieloletniej prognozie finansowej.
W ramach tych środków zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej, gdyż nabór wniosków
na wykonanie zadania ma zostać ogłoszony najprawdopodobniej na wiosnę przyszłego roku.
Podkreślił, że jest to szansa na uzyskanie dofinansowania tego projektu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Wyschka zauważył, że zostały zdjęte środki finansowe przeznaczone na
zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lichynia. W nieodległej przyszłości ma
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zostać sfinalizowany zakup samochodu dla OSP Leśnica, to w związku z tym, czy strażacy
z OSP Lichynia mają zagwarantowane przekazanie używanego dotychczas przez OSP
w Leśnicy lekkiego samochodu pożarniczego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z Zarządem MiejskoGminnym Związku OSP RP w Leśnicy.
Radny Pan Ryszard Golly dodał, że podczas rewizyty delegacji strażaków w gminie Wola
Krzysztoporska mogli się między innymi dowiedzieć, że zakupili oni dwa samochody
strażackie z Ukrainy, z których są bardzo zadowoleni. Koszt takiego pojazdu posiadającego
napęd 4 x 4 wyniósł 80.000,00 zł.
Radny Pan Piotr Garbacz zadał pytanie uzupełniające do tematu dotyczącego realizacji projektu
pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje
edukacyjne” nr RPOP.09.01.01-16-062/15, a mianowicie, czy jednostka realizująca projekt
(GZO w Leśnicy), będzie zlecała przeprowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom danej
placówki szkolnej, czy realizacja zadania zostanie zlecona nauczycielom z zewnątrz? Pytanie
podyktowane jest tym, że w przeszłości przy realizacji przeprowadzenia dodatkowych zajęć
w ramach projektu unijnego wygrała firma, która nie znała tego środowiska, ale zaoferowała
niższą cenę. Zasadne byłoby, aby zajęcia prowadzili nauczyciele danej placówki szkolnej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na realizację zajęć pozalekcyjnych przeprowadzonych w ramach
projektu zostanie ogłoszony przetarg ze względu na zapewnienie pełnej konkurencyjności.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, że jeżeli zostanie złożony wniosek na
dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji Góry Świętej Anny obejmującego kilka
działań, to czy mogą zostać przyznane środki finansowe tylko do jednego z tych działań?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że składamy kompleksowo jeden wniosek na dofinansowanie projektu
obejmującego Górę Świętej Anny.
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 XXI/104/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 12 radnych).
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- udzielenia poręczenia przez Gminę Leśnica pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej
Regionalnemu Centrum Zagospodarowania „Czysty Region” Sp. z o. o.
Pan Burmistrz poinformował, że na jednej z wcześniejszych sesji podjęto uchwałę dotyczącą
zmian budżetu w ramach której pojawiło się upoważnienie dla Burmistrza Leśnicy do
udzielania poręczeń podmiotom zewnętrznym. W związku z planowanym zaciągnięciem
pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
„Czysty Region” Sp. z o. o. przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja
i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I” na wysypisku
w Kędzierzynie-Koźlu każda z gmin będąca członkiem Związku dodatkowo musi podjąć
uchwałę o udzielonym poręczeniu. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy
pożyczki, czyli od 2017 r. do końca 2031 r. w kwocie 35.814,00 zł/rocznie. Środki te
każdorazowo zostaną zabezpieczone w budżecie gminy uchwalanym na dany rok.
W momencie podjęcia przez wszystkich członków Związku tego typu uchwały Regionalne
Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o. o.
w Kędzierzynie-Koźlu zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia poręczenia przez Gminę Leśnica pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania
„Czysty Region” Sp. z o. o. oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/105/16 w sprawie udzielenia
poręczenia przez Gminę Leśnica pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania „Czysty Region”
Sp. z o. o. (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 22 czerwca br. odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów województwa opolskiego z Panem
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Wojewodą Opolskim w tematach bieżących dotyczących działania samorządów. W tym samym
dniu również odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Kałuża-Swoboda – Dyrektorem Urzędu
Wojewódzkiego w sprawie Góry Świętej Anny,
- 24 czerwca br. – zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych, a najlepsi
uczniowie otrzymali nagrody od Burmistrza,
- 25 – 26 czerwca br. odbył się jubileuszowy, bo XX Regionalny Przegląd Koni w Porębie,
W tym miejscu podziękował Panu Radnemu Gajdzie za ogromne zaangażowanie przy
organizacji tego przedsięwzięcia.
- 25 czerwca br. odbył się coroczny festyn w Krasowej,
- 27 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze Związku Międzygminnego „Jedź z nami” przed
pierwszym Walnym Zgromadzeniem Członków,
- 6 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina
Świętej Anny,
- 9 lipca br. odbyły się igrzyska rockowe w amfiteatrze na Górze Świętej Anny. Po raz pierwszy
od dłuższego czasu amfiteatr był pełny i organizator jest bardzo zadowolony z frekwencji.
Planuje już w przyszłym roku zorganizowanie imprezy muzycznej tego typu na Górze Świętej
Anny.
- 18 lipca br. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Członków Związku Międzygminnego „Jedź
z nami” podczas, którego został wybrany trzyosobowy Zarząd. W skład Zarządu wchodzą: Pan
Waldemar Gajda – Przewodniczący, Pan Tadeusz Kauch – Zastępca przewodniczącego, Pan
Łukasz Jastrzembski – członek.
- 19 – 20 lipca br. w ramach funkcjonowania Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego
istniała możliwość uczestniczenia w Sejmie RP w posiedzeniu Sejmowej Komisji do spraw
Samorządu Terytorialnego poświęconemu między innymi systemowi oświaty oraz
powiększeniu Opola.
- 21 lipca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie wspólnie
z Zarządem Powiatu Strzeleckiego w sprawie Góry Świętej Anny,
- 23 lipca br. na Górze Świętej Anny odbyła się bardzo duża impreza, czyli Światowe Dni
Młodzieży. Spotkanie ok. 7 – 8 tys. osób z 30 krajów świata, którzy następnie przejechali do
Opola.
W tym miejscu należą się ogromne podziękowania strażakom za zabezpieczanie na Górze
Świętej Anny w trakcie uroczystości oraz potem całej trasy przejazdu. Do tej pory pełnią
jeszcze służbę.
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- 27 lipa br. rozpoczął się Plener Malarski na Górze Świętej Anny, w którym uczestniczą artyści
z Niemiec, Austrii, Ukrainy i Polski.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – na boisku wielofunkcyjnym oraz
do piłki nożnej wykonano nawierzchnię. Wyposażono boiska w sprzęt niezbędny do
funkcjonowania boisk tj. bramki, kosze do gry w koszykówkę, piłkochwyty, bieżnia.
Wykonano ogrodzenie. Obecnie trwają prace porządkowe obiektu. Ponadto dodał, że pojawił
się problem z wodą spływającą z drogi powiatowej na boisko. Temat ten zostanie
w najbliższym czasie omówiony ze Starostą Strzeleckim.
- zadanie pn. „Remont elewacji budynku komunalnego w Leśnicy przy Placu Narutowicza 1”
– zadanie zostało zakończone i odebrane,
- zadanie dotyczące remontu korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – na obiekcie trwają
roboty budowlane, które przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wymieniona została stolarka
drzwiowa oraz instalacja elektryczna i nagłośnieniowa, położono gładzie i przygotowuje się
ściany do malowania.
- rozpoczęto procedurę związaną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Dolna,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka
nr 311/4” – został wykonany cały zakres zadania. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru.
- 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. – zadanie
już w większej części zostało wykonane (wzmocnienie podbudowy, warstwa asfaltu, wjazdy
na pola). Do wykonania pozostało jeszcze utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym
i obsypanie ziemią.
Przy realizacji tego zadania pojawiło się następne zadanie remontowe dotyczące wykonania
przedłużenia rowu, aż do odpływu znajdującego się w granicy Gminy Leśnica i w tym zakresie
zostało wszczęte nowe postępowanie przetargowe.
- w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące remontu drogi dojazdowej do boiska sportowego
w Łąkach Kozielskich. Temat związany z usytuowaniem płyt betonowych pod asfaltem, ale
jednak nad istniejącymi czynnymi gazociągami jest wykonany.
- zadanie dotyczące budowy publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym
w Leśnicy – w postepowaniu przetargowym została wyłoniona firma.
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Ad. pkt 6
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 27 czerwca 2016 r. z następującą tematyką:
1. Działania promocyjne Gminy w 2015 roku. Sprawozdanie w tym zakresie przedstawiła Pani
Edyta Gola, która zajmuje się sprawami kultury w urzędzie. Stwierdzono, że wszystkie
działania następują zgodnie z założonymi planami.
2. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych. Możliwości zmian organizacji ruchu
wybranych odcinków dróg. Temat ten dotyczył między innymi następujących miejsc:
- ul. Poprzeczna w Leśnicy,
- ul. Żyrowska w Leśnicy,
- ewentualnej możliwości wybudowania ronda w okolicy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy.
Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Stefan Rudol zauważył, że Związek Międzygminny „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu wprowadził z dniem 1 sierpnia br. innowacje w postaci pojemnika
z niebieską klapą. W związku z tym, zwrócił się z prośbą o przybliżenie tego tematu?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy otrzymują ulotki w tym zakresie oraz jest informacja
na łamach Radia Park. Faktycznie z dniem dzisiejszym osobno ma być segregowany papier
i zbierany do niebieskich worków. Na pewno będzie jeszcze okres przejściowy, żeby firma
odbierająca odpady mogła wszędzie dowieźć ulotki oraz przekazać niebieskie worki.
Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej dodał, że kontaktował
się z przedstawicielem Związku w zakresie rozdysponowania worków oraz harmonogramu
odbioru odpadów gromadzonych w niebieskim worku, ale do dnia dzisiejszego jeszcze nie
uzyskał odpowiedzi w tym temacie. Jedynie uzyskano informację, że odpady bio i zielone będą
odbierane tylko i wyłącznie w brązowym pojemniku, a w przypadku nadmiaru odpadów należy
składować je w kompostowniku, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zlecić
usługę dodatkową.
Ponadto od nowego sezonu grzewczego popiół będzie wyrzucany do odpadów zmieszanych.
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Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk wspomniał, że zmiana również dotyczy odpadów
zielonych z surowych warzyw i owoców oraz resztek obiadowych, które teraz należy wrzucać
do odpadów zmieszanych.
Pan Zbigniew Romik – mieszkaniec Zalesia Śląskiego włączając się w dyskusję polecił stronę
internetową Radia Park, gdzie w zakładce można odtworzyć rozmowę z Panem Krzysztofem
Ważnym – przewodniczącym Związku Międzygminnego „Czysty Regon”, który dokładnie
wyjaśnia, jak to ma działać. Między innymi jest wyjaśniona kwestia odbioru niebieskich
worków, zmiana okresu zimowego, który teraz będzie obowiązywał od 1 grudnia do 31 marca
następnego roku.
Ponadto powrócił do tematu, który już poruszał wcześniej, a dotyczącego mycia pojemników.
Z jego obserwacji wynika, że pojemniki zielone były umyte raz, a pojemniki czarne raz, ale
wybiórczo.
Należy zwrócić uwagę na odbiór odpadów zielonych z pojemnika brązowego, gdyż ze
śmieciarki cieknie i powstają wielkie kałuże. Po takim wywozie pozostaje nieprzyjemny zapach
i brudna ulica.
Pan Burmistrz zaznaczył, że ten temat zostanie przekazany do Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Pan Romik zwrócił również uwagę na temat komunikacji publicznej, gdyż jesteśmy teraz na
etapie konsultacji społecznych. Zaapelował, aby radni zainteresowali swoich mieszkańców tą
tematyką. Mamy tylko trzy tygodnie na wypowiedzenie się w kwestii komunikacji publicznej
(autobusowej) na terenie naszej gminy. Wszelkie uwagi w tym zakresie można składać za
pośrednictwem internetu.
Podkreślił, że pozwolił sobie przejrzeć projekt planu dostępny do konsultacji społecznej
i można stwierdzić, że jest on daleki od idei Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Komunikacja została potraktowana bardzo wybiórczo z ośrodkiem centralnym w Strzelcach
Opolskich. Mieszkańcy gminy zainteresowani są dwoma kierunkami: Strzelce Opolskie
i Kędzierzyn-Koźle. Te preferencje mieszkańców w tym projekcie nie zostały jednak
uwzględnione.
W związku z powyższym zaapelował, aby mieszkańcy sygnalizowali swoje zdanie
i przedstawiali uwagi w temacie komunikacji publicznej.
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Radny Pan Piotr Garbacz podziękował za utrzymanie w należytym stanie miejsc rekreacji
i odpoczynku na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy. Na placu zabaw zostały ustawione nowe ławki,
a teren zieleni na Osiedlu Nr 2 regularnie jest wykaszany.
Ponadto powrócił do tematu poruszonego na jednej z poprzedniej sesji, który dotyczył
zgłoszenia przez mieszkańców Osiedla nr 2 w Leśnicy tematu punktów odpoczynków dla osób
starszych. Temat ten zgłosił, ale nie wie w jaki sposób zostanie on rozpatrzony.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to może być realizowane w ramach funduszu wsparcia
sołectw i osiedli. Jednak w jego opinii odległość nie jest tak spora, a zagęszczenie ławek licząc
od bloków do rynku jest niemałe (ławki na rynku, przystanku autobusowym i na placu zabaw).
Natomiast jeżeli jest taka inicjatywa mieszkańców to należy wskazać lokalizację ustawienia
ławek oraz zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.
Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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