Protokół Nr XXII/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
4. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
7. 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 poinformował, że proponuje się rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej
sesji o podjęcie uchwał w sprawie: przystąpienia Gminy Leśnica jako partnera Powiatu
Strzeleckiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie
– Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – etap II odcinek na terenie
gminy Leśnica” oraz udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację
zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – KędzierzynKoźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – Etap II odcinek na terenie gminy Leśnica”.
Następnie odczytał porządek obrad uwzględniający proponowaną zmianę 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
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że proponuje się dokonać zmiany budżetu i w budżecie
gminy na 2016 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 27.003,00 zł, z tego:
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT przez US

-

440,00 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu - 11.760,00 zł
innych gmin do przedszkoli w naszej gminie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

- 1.698,00 zł

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki
na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

- 13.105,00 zł

bieżących jednostek sektora finansów publicznych – refundacja Powiatowego
Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za organizację i finansowanie robót
publicznych
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 110.249,00 zł, z tego:
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy

- 2.000,00 zł

- wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT

-

- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli

- 11.760,00 zł

440,00 zł

niepublicznych
- realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- 1.698,00 zł

- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, opłaty

-

89,00 zł

za pobyt w domu pomocy
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – refundacja

- 13.105,00 zł

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – środki

-

11,00 zł

budżetu gminy
- monitoring wizyjny na terenie Leśnicy

- 80.000,00 zł

3
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalność kulturalno-

- 1.146,00 zł

społecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Góra Świętej
Anny
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 83.246,00, z tego:
- budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy

- 2.000,00 zł

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 80.000,00 zł

i wychowaniem
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – środki

-

100,00 zł

-

572,00 zł

-

574,00 zł

budżetu gminy
- utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Góra
Świętej Anny
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Góra Świętej Anny
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Przewodniczący obrad poruszył kwestię bramek do piłki nożnej, które znajdują się na boisku
sportowym w Leśnicy. Bramki należałoby usunąć lub zabezpieczyć, gdyż konsekwencje w tym
zakresie mogą być przykre. Temat ten należy potraktować w sposób priorytetowy.
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na wszystkich obiektach sportowych i obiektach
rekreacyjnych, które są pod nadzorem gminy co roku przeprowadza się przeglądy budowlane
szczególnie pod kątem bezpieczeństwa. Boisko sportowe w Leśnicy jest przekazane LZS-owi.
Niemniej jednak gmina jako właściciel obiektu w porozumieniu z LZS-em dopilnuje, żeby
bramki nie stwarzały niebezpieczeństwa dla użytkowników boiska.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, że w dniu dzisiejszym Komisja Infrastruktury
Społecznej była na nowym kompleksie boisk sportowych w Leśnicy i także potwierdza, że na
istniejącym już boisku sportowym w Leśnicy są ustawione bramki, które są niezabezpieczone.
Wyżej wymieniona sytuacja zagraża życiu użytkowników boiska.
Radny Pan Roland Reguła odniósł się do tematu dotyczącego monitoringu wizyjnego na terenie
Leśnicy, a mianowicie, czy istniałaby możliwość rozszerzenia tego zadania o objęcie
monitoringiem placu zabaw mieszczącego się przy ul. Goreckiego w Leśnicy?
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Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma jeszcze projektu realizacji
zadania. Zobaczymy, jakie propozycje przedstawią wykonawcy monitoringu. Nie wiemy także
jeszcze, czy będzie można wykorzystać obecny monitoring, serwerownię itp. Na pewno
będziemy dążyć się do tego, aby jak najwięcej obiektów na terenie gminy zostało objętych
monitoringiem. Plac zabaw jest podobnym obiektem do tych, które zamierza się monitorować.
Kiedy otrzymamy wycenę realizacji monitoringu to wtedy będziemy mogli zastanawiać się nad
zagospodarowaniem pozostałych na tym zadaniu środków finansowych. Nie sprecyzowano
także technologii wykonania tej inwestycji tzn. czy będzie to przesył kablem, czy przesył
radiowy, który jest utrudniony ze względu na drzewa? Niemniej jednak propozycja Pana
Radnego zostanie wzięta pod uwagę.
Radny Pan Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy nagrania z monitoringu będą ogólnodostępne?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nagrania nie będą ogólnodostępne i w przyszłości nie
planuje się takiego rozwiązania. Wprowadzenie monitoringu ma na celu uchronienie obiektu
przed zniszczeniem, dewastacją.
Radny Jahn nawiązał do zadania dotyczącego monitoringu wizyjnego na terenie Leśnicy, gdyż
też chciał się dowiedzieć, czy w ramach wskazanych środków będą brane pod uwagę jeszcze
inne obiekty? Poprzez wprowadzenie monitoringu można powiedzieć, że w pewnym stopniu
czuwa się nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy, gdyż działa on odstraszająco na wandali.
Drugi temat dotyczy zakresu czasowego realizacji zadania, tj. czy zadanie zostanie zrealizowane
jeszcze w tym roku?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wskazane w projekcie uchwały zadanie planuje się
zrealizować jak najszybciej, na pewno będzie ono zakończone do końca bieżącego roku.
Podkreślił, że w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dwa boiska sportowe w Leśnicy
i jeżeli pozostaną jeszcze środki finansowe to wtedy będziemy zastanawiać się nad objęciem
monitoringiem innych obiektów.
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy nie lepiej byłoby zwiększyć środki
finansowe na zadanie pn. „Monitoring wizyjny na terenie Leśnicy” i zakupić mobilny
monitoring?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie rozważano takiego rozwiązania. W chwili obecnej
dokonano tylko rozeznania rynkowego. Należy zaznaczyć, że jest to temat dość trudny, gdyż
w monitoringu wizyjnym jednym z ważniejszych elementów jest jakość sygnału i jego przesył.
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Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy nowy monitoring będzie w jakiś sposób
współpracował z istniejącym monitoringiem, który posiadamy w rejonie parku i stodoły?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że im więcej urządzeń, kamer w jednym miejscu tym lepiej,
niż jeżeli byłyby odrębne systemy. Wtedy powstanie trudność logistyczna. Będziemy dążyć do
tego, aby były to systemy zunifikowane, sprowadzone do jednego miejsca i do jednego operatora.
Radny Pan Jahn podkreślił, że przy projektowaniu kompleksu boisk było wiadome, że należy
takie obiekty monitorować. Czy na tym etapie nie było możliwości przygotowania pewnych
rzeczy, instalacji, aby nie zaistniała konieczność ponownego kopania w podłożu?
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
stwierdziła, że na kompleksie boisk zostały przygotowane kanały techniczne. Jednakże do
projektu unijnego nie można było wpisać zakupu monitoringu wizyjnego, gdyż nie wszystkie
koszty są kosztami kwalifikowanymi akceptowanymi przez Ministerstwo Sportu, z którego
otrzymamy dofinansowanie w wysokości 33 %.
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 XXII/106/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 12 radnych).
- przystąpienia Gminy Leśnica jako partnera Powiatu Strzeleckiego w ramach
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie –
Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – etap II
odcinek na terenie gminy Leśnica”
Pan Zastępca Burmistrza stwierdził, że z propozycją podjęcia ww. uchwały w dniu dzisiejszym
wystąpił Powiat Strzelecki, w imieniu którego działa Wicestarosta Pan Janusz Żyłka. Powiat
Strzelecki zamierza na przedmiotową drogę Strzelce Opolskie – Dolna złożyć wniosek
o dofinansowanie oraz wykonać zadanie w ramach tzw. Schetynówek. W celu uzyskania
większej punktacji Powiat szuka partnerów realizacji zadania, czyli w tym przypadku Gminy
Leśnica. Przedmiotowa uchwała dotyczy udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi poprzez
dotację na modernizację przebudowy zatoki autobusowej w Dolnej. Przystanek autobusowy
zlokalizowany jest poza pasem drogi w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową i jest
własnością gminy Leśnica. Szacunkowe koszty realizacji według kosztorysu inwestorskiego
wynoszą 40.000,00 zł. W wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały Powiat Strzelecki będzie
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mógł uzyskać dodatkowe punkty przy składanym wniosku o dofinansowanie w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Ponadto dodał, że w tegorocznym budżecie gminy na 2016 rok mamy zabezpieczone środki
finansowe w wysokości 160.000,00 zł na realizację dwóch zadań dotyczących drogi relacji
Strzelce Opolskie – Dolna. Powiat Strzelecki złożył wniosek o dofinansowanie tegoż zadania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego, ale nie powiodło
się i wniosek nie zakwalifikował się. W związku z tym próbuje pozyskać środki finansowe na
ten cel z innych źródeł. Gmina Leśnica nie potrzebuje zabezpieczać dodatkowych środków,
ponieważ w tym roku nie zostaną one wykorzystane i w przyszłym roku zostaną przeznaczone
na wskazane zadanie.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, że wszyscy wiemy, że stan drogi powiatowej
relacji Strzelce Opolskie – Dolna jest nienajlepszy i dlatego jeżeli jest możliwość uzyskania
większej ilości punktów, a tym samym załapania się do projektu to uważa, że powinniśmy
przychylnie ustosunkować się do przedstawionej propozycji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica jako partnera Powiatu Strzeleckiego w ramach zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na
odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – etap II odcinek na terenie gminy Leśnica” oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/107/16 w sprawie przystąpienia
Gminy Leśnica jako partnera Powiatu Strzeleckiego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna – etap II odcinek na terenie gminy Leśnica”.
- udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania
pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica –
Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – Etap II odcinek
terenie gminy Leśnica”
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy udzielenia
Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację drogi powiatowej Strzelce Opolskie
– Dolna. Klasyfikacja punktów przy dofinansowaniu w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” jest taka, że jeżeli powyżej 10 %
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wartości zadania będzie realizowane przy udziale partnera to można uzyskać dodatkową
punktację. Stąd proponuje się udzielić z budżetu Gminy Leśnica pomoc finansową Powiatowi
Strzeleckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dróg publicznych w wysokości
120.000,00 zł. W oparciu o podjęte uchwały Pan Burmistrz Leśnicy zawrze stosowne
porozumienia z przedstawicielami Powiatu Strzeleckiego.
Radny Pan Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy wskazana droga będzie tylko remontowana, czy
w całości przebudowana?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że droga powiatowa relacji Strzelce Opolskie – Dolna będzie
gruntownie przebudowana. Koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę ok. dwóch milionów
złotych i jest to zadanie realizowane na terenie Gminy Leśnica.
Radny Pan Rudolf Gajda podkreślił, że przy składaniu poprzedniego wniosku o dofinansowanie
w ramach RPO WO kawałek odcinka drogi przed Strzelcami Opolskimi został wyłączony
z projektu. W związku z tym, czy przy tym wniosku jest podobnie?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest tak samo, co odzwierciedla nazwa zadania,
a mianowicie „na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – Etap II odcinek na terenie gminy
Leśnica”.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w
sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na
odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – Etap II odcinek na terenie gminy Leśnica” oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/108/16 w sprawie udzielenia
Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna – Etap II odcinek na terenie gminy Leśnica”.

Ad. pkt 4
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Zastępca Burmistrza przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzone na
terenie gminy Leśnica w okresie międzysesyjnym, a mianowicie:
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- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna, działka
nr 311/4” – zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota około
170.000,00 zł.
- 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
jest w trakcie realizacji. Została położona nawierzchnia, pozostały jeszcze prace związane ze
zjazdami. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umową to dzień 30 września br.
Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 132 tys. zł.
- zadanie dotyczące remontu drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich –
zadanie zostało zrealizowane przez firmą M+ za kwotę 63.000,00 zł.
- zadanie dotyczące budowy publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy
– obecnie trwają prace na zadaniu. Została już wykonana stabilizacja podłoża i podbudowa
z tłucznia kamiennego. Termin realizacji zadania – 9 września br.
- zadanie dotyczące remontu chodnika przy ul. Ligonia i Pl. Narutowicza w Leśnicy –
wykonawcą zadania jest firma GALA-BRUK z Kalinowa. W trakcie remontu chodnika okazało
się, że wysokość krawężników w niektórych miejscach wynosi około 30 cm. Do takiej sytuacji
nie możemy dopuścić przy codziennej eksploatacji chodnika. W związku z tym planuje się
wykonać remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu nowego dywanika asfaltowego
w celu uzyskania normatywnej wysokości krawężnika (10 – 12 cm).
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – zadanie zostało zrealizowane
w zakresie budowlanym, jednakże w dalszym ciągu trwa cykl inwestycyjny. W dniu 19 sierpnia
dokonano odbioru zadania. W chwili obecnej przygotowuje się zgłoszenie do Nadzoru
Budowlanego oraz trwa rozliczanie inwestycji i kompletowanie wniosku o płatność.
- zadanie dotyczące remontu korytarzy w Szkole Podstawowej w Leśnicy – prace budowlane
zostały zakończone. Wartość zadania wyniosła ponad 210.000,00 zł. Obecnie trawa procedura
odbiorowa.
- zadanie dotyczące izolacji ścian w garażu remizy OSP w Wysokiej – wykonano izolację
poziomą przeciwwilgociową metodą iniekcji ciśnieniowej w dwóch ścianach remizy. Zakres
prac obejmował wykonanie nowych tynków renowacyjnych oraz malowanie remontowanych
ścian. Koszt prac remontowych wyniósł 13.000,00 zł.
Ponadto w dniach 3 – 5 sierpnia 2016 r. została przeprowadzona kontrola trwałości projektu
dotyczącego zmniejszenia presji ruchu turystycznego na obszary chronione w tym Natura 2000
na Górze Świętej Anny (Geostanowisko) w Górze Świętej Anny przez Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych w Warszawie. Kontrola przebiegła pozytywnie.
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Następnie wszystkim zebranym podziękował za uczestnictwo w dożynkach gminnych w Łąkach
Kozielskich. Organizatorom oraz osobom, które zaangażowały się w organizację dożynek za
okazaną pomoc.
Radny Pan Jahn nawiązał do tematu dotyczącego remontu chodnika na Rynku w Leśnicy,
a mianowicie, czy przez ten remont należy rozumieć, że na następnej sesji będą zwiększone
środki finansowe na zadanie lub zostanie do budżetu wpisane całkiem nowe zadanie związane
z ułożeniem warstwy asfaltu pozwalającej na zmniejszenie nierówności.
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie ma potrzeby wprowadzania nowego zadania do
budżetu gminy z tego względu, gdyż w obecnym mamy ujęte zadanie dotyczące remontów dróg
publicznych. Na dzień dzisiejszy zabezpieczone środki w budżecie są wystarczające. Nie chcemy
jednak robić zbyt długiej przerwy pomiędzy zadaniem dotyczącym ułożenia chodnika,
a położeniem warstwy asfaltu.

Ad. pkt 5
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się wspólne
posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 sierpnia 2016 r. oraz posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia br.
Przewodniczący obrad, a tym samym Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
poinformował, że przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji w dniu 1 sierpnia br. było
wypracowanie stanowiska w sprawie ewentualnego odstąpienia od koncepcji przejęcia części
budynku SOSW w Leśnicy od Powiatu Strzeleckiego.
Komisje wnikliwie przeanalizowały i przedyskutowały temat dotyczący przyjęcia części
budynku SOSW w Leśnicy od Powiatu Strzeleckiego. Jednak z doniesień dotyczących
planowanej zmiany reformy oświaty, która w najbliższym czasie ma zostać wdrożona, wynika
między innymi likwidacja gimnazjów. W związku z tym najprawdopodobniej pozostanie nam
budynek obecnego gimnazjum, który trzeba będzie zagospodarować. Wobec powyższego
podjęcie decyzji o przyjęciu części budynku SOSW od Powiatu Strzeleckiego byłoby
nierozsądne.
Komisje stałe Rady Miejskiej opowiedziały się za wstrzymaniem procedury zmierzającej do
nabycia części budynku SOSW od Powiatu Strzeleckiego do momentu rozwiązania tematu
dotyczącego systemu oświaty.
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Następnie przewodniczący obrad oddał głos Panu Kazimierzowi Mierzejewskiemu –
przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Społecznej w celu przedstawienia informacji
z posiedzenia komisji.
Pan Mierzejewski poinformował, że posiedzenie komisji składało się z dwóch części.
W pierwszej części Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy
przedstawiła projekty uchwał dotyczące:
- zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
i zarazem poprosiła o zajęcie stanowiska w tym zakresie.
Zmiany ww. projektów uchwał są zmianami dostosowawczymi do rozporządzeń Ministra
Edukacji Narodowej.
Komisja Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowała przestawione projekty uchwał, nie
wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Projekty zostaną przedłożone pod obrady Rady Miejskiej
w Leśnicy na najbliższej sesji.
Następnie komisja dokonała wizytacji placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2016/2017. W tym roku wizytacja dotyczyła Publicznego Gimnazjum w Leśnicy,
Szkoły Podstawowej w Leśnicy oraz nowego obiektu sportowego. Zapoznano się ze stanem
przygotowania organizacyjnego tych placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie
stwierdzili, że obiekty bardzo dobrze są przygotowane do nowego roku szkolnego, a zadania
wykonane bardzo solidnie.
Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie usunięta hałda ziemi przy
nowym boisku sportowym w Leśnicy?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że część humusu zostanie przewieziona w okolicę byłego
składowiska odpadów komunalnych w Leśnicy. Natomiast pozostałość zostanie wykorzystana
na nasze potrzeby.

11
Ponadto dodał, że Pan Burmistrz rozmawiał ze Starostą Strzeleckim w zakresie odprowadzenia
wody spływającej z drogi powiatowej na boisko sportowe. Uzgodniono, że uzbrojenie kanalizacji
deszczowej zostanie tak wykonane, że woda z drogi powiatowej nie będzie zalewała boiska.
Gmina będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Radny Pan Jahn- należy rozumieć, że hałda humusu jest związana z robotami ziemnymi na
boisku sportowym w Leśnicy i jest to chyba w gestii wykonawcy, aby ją rozwiózł w miejsca
wskazane przez inwestora.
Pani Urbańczyk uzupełniając wypowiedź Zastępcy Burmistrza dodała, że nie całkowicie hałda
ziemi zostanie przewieziona w okolicę byłego wysypiska odpadów komunalnych w Leśnicy,
ponieważ w zakresie prac przekazanych wykonawcy znajduje się zapis, że co najmniej ¾ ziemi
należy zutylizować i wywieźć. Część z niej przewiezie się do Lichyni w celu wyrównania rowu.
Natomiast ziemia systematycznie z terenu boisk sportowych jest wywożona i do dwóch tygodni
zadanie powinno zostać zrealizowane, a teren uporządkowany.
Radny Pan Teodor Wyschka powrócił do tematu, który już zgłaszał, a mianowicie, że w okolicy
byłego PGR-u w Lichyni istnieje wyciek wody? Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy to sprawdzili, ale do tej pory nic się nie dzieje w tym zakresie.
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wyjaśniła, że po
oględzinach pracowników zakładu ustalono, że wyciek wody nie jest spowodowany
uszkodzeniem sieci wodociągowej. Prawdopodobnie woda gromadzi się w tym miejscu
z drenażu. Teren byłego PGR-u w Lichyni jest opomiarowany i zużycie wody jest ciągle na tym
samym poziomie. Również sieć wodociągowa w tym obrębie jest nowa.
Radny Pan Wiktor Barteczko zaznaczył, że z sołectwa Czarnocin do Urzędu Miejskiego
wpłynęły wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Czarnocin. W związku z tym, czy wnioski będą uwzględnione w najbliższym czasie, a jeżeli tak
to w jakim terminie?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wszystkie wnioski mieszkańców są zbierane i w zależności
od ilości wniosków przygotuje się stosowaną dokumentację. Następnie radnym przekazuje się
propozycję zmiany uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
konkretnej miejscowości.
Pani Urbańczyk dodała, że jesteśmy na etapie realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie, Zalesie Śląskie i Dolna. Wkład pracy przy realizacji
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tych trzech planów jest bardzo duży, gdyż przeprowadzenie całej procedury jest czasochłonne.
Z sołectwa Czarnocin nie wpłynęło dużo wniosków – 3 lub 4. Niemniej jednak w zależności od
kolejności zgłaszania wniosków zostanie przedstawiona propozycja, do którego planu
w pierwszej kolejności przystąpimy. Najpierw zostanie zakończona procedura formalna
rozpoczętych planów.
Radny Pan Tomasz Sitnik poinformował, że zgłosiło się do niego kilku strażaków z OSP Leśnica
z prośbą o poparcie ich wniosku dotyczącego zakupu kamery termowizyjnej. Podobno
kilkakrotnie zgłaszali się do Pana Burmistrza w tej sprawie i zawsze otrzymali odpowiedź
odmowną, bądź w ogóle nie było reakcji. Kamera termowizyjna jest sprzętem pozwalającym na
lokalizowanie źródła ciepła w miejscach trudnodostępnych. Koszt najtańszej kamery wynosi
około 6-7 tys. zł. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy naprawdę gminy nie stać na
taki zakup lub czy są jakieś inne powody dla których nie można dokonać zakupu?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że decyzje o wszystkich zakupach sprzętu strażackiego
podejmowane są w porozumieniu z Zarządem M-G ZOSP RP.
Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich dodał, iż nie pamięta, żeby
wniosek w tej sprawie był stawiany kilkakrotnie na jakimś forum. Jest to sprzęt
ponadnormatywny nie wymagany w jednostkach typu S-2, jaką jest OSP Leśnica.
Radny Pan Sitnik wspomniał, że strażacy poinformowali go, że OSP Leśnica należy do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i dobrze byłoby posiadać sprzęt ułatwiający im
pracę.
Pan Wojtala wyjaśnił, że również normatyw wyposażenia straży włączonych do KSRG nie
przewiduje wyposażenia jednostek w taki sprzęt.
Radny Pan Sitnik – jeżeli jest to nawet sprzęt ponadnormatywny, a kosztuje 6 tys., a nie 60 tys.
to myśli, że można go zakupić.
Pan Wojtala – dla budżetu „strażackiego” koszt ten stanowi duże obciążenie. Niemniej jednak
przyjmuje to do wiadomości i na pewno przy planowaniu budżetu gminy na 2017 rok wniosek
ten zostanie wzięty pod uwagę. W bieżącym roku, przy obecnie realizowanym budżecie, jest to
już niemożliwe do zrealizowania.
Radny Pan Stefan Rudol – podejście strażaków do tego tematu jest trochę niepoważne, gdyż
mają swoje gremium i swój budżet, a zwracają się z tym wnioskiem za pośrednictwem radnego,
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a nie swojego przedstawiciela w Zarządzie Oddziału M-G ZOSP. Należy również pamiętać, że
jednostek działających w systemie ratowniczym jest więcej. Jeżeli jedna jednostka dostanie taki
sprzęt to inna także będzie chciała go otrzymać.
Pan Wojtala - na dzień dzisiejszy kamerę termowizyjną posiada tylko jednostka OSP w Zalesiu
Śląskim, ale zakupioną z innych niż budżetowe środków finansowych. Każda jednostka
działająca w KSRG, m.in. OSP Leśnica, otrzymuje corocznie dotację z MSWiA w wysokości
około 10 tys. z przeznaczeniem na zakup wyposażania. Decyzję na co środki te mają być
wykorzystane podejmuje co prawda Komendant Powiatowy PSP, ale w porozumieniu
i w oparciu o wnioski i potrzeby jednostki OSP.
Radny Pan Sitnik zasygnalizował, że wydaje mu się to jednak naturalne, że strażacy zwrócili się
do niego, jako radnego, przedstawiciela mieszkańców o zabranie głosu w przedmiotowej
sprawie. Dlatego wypowiedzieć Pana radnego Rudola jest nie na miejscu.
Pan Wojtala dodał, że może udostępnić Panu radnemu zapotrzebowania składane przez OSP
Leśnica na sprzęt z lat ubiegłych.
Pan Zastępca Burmistrza – zarówno Pan kierownik Wojtala, jak i Pan radny Rudol mieli na
myśli, że jest ustalona pewna procedura, która określa w jaki sposób są realizowane zakupy.
W pierwszej kolejności jest składane zapotrzebowanie, potem spotyka się Zarząd MiejskoGminny ZOSP, podczas którego się dyskutuje, czy danej jednostce potrzebny jest sprzęt
wykazany we wniosku. Tak, jak Pan Kierownik Wojtala powiedział, weźmiemy wniosek
radnego pod uwagę i poddamy analizie pod kątem faktycznych potrzeb jednostki. Zostanie
również przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że radni Rady Miejskiej zabezpieczają tylko środki w budżecie
gminy, natomiast kwestia gospodarowania środkami spoczywa na Zarządzie ZOSP. Zakup musi
być uzgodniony przez wszystkich strażaków z pozostałych OSP.
Radny Pan Mierzejewski – możliwości budżetu strażackiego nie są małe, gdyż corocznie w 20 –
30 % nie jest on wykorzystywany.
Radny Pan Rudolf Gajda bardzo serdecznie podziękował właśnie strażakom, którzy znakomicie
się spisali w Porębie przy gaszeniu pożaru maszyny rolniczej oraz ścierniska. Z tego powodu
można się cieszyć, że mamy straż pożarną. Podziękował strażakom za to, że są.
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Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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