Protokół Nr XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 września 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 14 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 i 29 sierpnia 2016 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub najmu,
- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
- zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty
w Leśnicy,
- w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy,
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 14 radnych, co stanowi quorum,
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad poinformował, że proponuje się rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej
sesji o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Leśnica.
Następnie odczytał porządek obrad uwzględniający proponowaną zmianę i zarządził głosowanie
w kwestii jego przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 1 i 29 sierpnia 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
1 i 29 sierpnia 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 16 września 2016 roku.
Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni
chcą zabrać głos w tym temacie?
Radny Pan Ryszard Golly stwierdził, że nie uczestniczył w ostatniej sesji Rady, ale musi
skomentować wypowiedź ujętą w ostatnim protokole z dnia 29 sierpnia br., a dotyczącą zakupu
sprzętu pożarowego w postaci kamery termowizyjnej dla OSP Leśnica. Należy podkreślić, że
nigdy nie było podziału na sprzęt normatywny i ponadnormatywny, tylko była taka propozycja
Zarządu Gminnego Związku OSP RP. Posiadanie takiej kamery przynosi kolosalne korzyści przy
akcjach gaśniczych. Dowodem na to może być użycie w dniu wczorajszym kamery przy palącym
się kominie. Ten temat zostanie zrealizowany, ponieważ nie posiadamy takowego sprzętu, a nie
jest to sprzęt ponadnormatywny tylko stanowi standard. Nie można uważać, że jest to sprzęt
ponadnormatywny, gdyż nie służy on tylko strażakom, ale wszystkim ludziom. Strażakom
ułatwia to tylko pracę. Poniesiony wydatek będzie stanowił korzyść dla wszystkich
mieszkańców.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołów z sesji z dnia 1 i 29 sierpnia 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionych protokołów
(głosowało 14 radnych – 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”).
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Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmian budżetu i w budżecie gminy na
2016 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 29.727,00 zł, z tego:
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych

-

417,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – odsetki od nieterminowych wpłat - 1.231,00 zł
- dotacja celowa na budowę ujęcia wody dla celów p. poż. w Leśnicy

- 5.227,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot dotacji za 2015 rok – „Ambulatoryjna

- 15.352,00 zł

i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica”
- dotacja celowa na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja Planu - 7.500,00 zł
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 460.727,00 zł, z tego:
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Popice w Zalesiu Śląskim - 300.000,00 zł
- remont drogi gminnej przy Placu Narutowicza i ul. Ligonia w Leśnicy

- 37.000,00 zł

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki Kozielskie

- 29.000,00 zł

- remont elewacji budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy -

5.000,00 zł

- remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy

5.000,00 zł

-

- rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Góry Świętej Anny w Leśnicy - 28.000,00 zł
na działce nr 1688
- rozbiórka budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy

- 17.000,00 zł

- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

- 7.000,00 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie

- 20.000,00 zł

– Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góry Świętej
Anny wraz z dokumentacją projektową – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- budowa ujęcia wody dla celów p. poż. w Leśnicy – dotacja celowa Powiatu - 5.227,00 zł
Strzeleckiego
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja Planu gospodarki

- 7.500,00 zł

niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica – dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 431.000,00, z tego:
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śląskie ul. Wiejska

- 300.000,00 zł
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- remonty dróg gminnych

- 50.000,00 zł

- przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3, 448/1, 446 w Dolnej - 20.000,00 zł
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach
kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O
Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna”
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki

- 29.000,00 zł

Kozielskie
- remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki – 3 piętra

- 32.000,00 zł

w Szkole Podstawowej w Leśnicy
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy dotacja celowa przeznaczona dla Powiatu
Strzeleckiego na zadanie dotyczące budowy ujęcia wody dla celów p. poż. w Leśnicy dotyczy
zabezpieczonych środków w budżecie gminy na ten cel, czy jest to nowe zadanie? Poprzez
realizację zadania należy rozumieć, że w tym roku będzie zaprojektowane nowe ujęcie wody, a
jego realizacja nastąpi dopiero w następnym roku, niezależnie od tych dwóch na które są
zabezpieczone środki w budżecie gminy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tegorocznym budżecie gminy mamy ujętą budowę dwóch ujęć
wody, jedno dla celów p. poż., a drugie na potrzeby parku miejskiego. Środki przekazane od
Powiatu Strzeleckiego będą dotyczyły ujęcia wody dla celów p. poż. W przypadku ujęcia wody
na potrzeby parku miejskiego to temat jest bardzo skomplikowany i rozważa się możliwość
wykopania studni głębinowej.
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 XXIII/109/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
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- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub najmu
Pan Burmistrz poinformował, że do tej pory gmina działała w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej
w Leśnicy z 1993 roku, która regulowała w jaki sposób nabywamy, zbywamy i gospodarujemy
nieruchomościami gminnymi. Konieczność zmiany dotychczasowej uchwały podyktowana jest
tym, że do tej pory wymaga się stosowania trybu przetargowego przy wydzierżawianiu lub
najmie gruntów będących własnością Gminy. Umowy dzierżawy lub najmu były zawierane na
czas oznaczony, który wynosił trzy lata. Po tym czasie należało przeprowadzić postępowanie
przetargowe i wyłonić dzierżawcę. Mogła to być ta sama osoba lub całkiem inny dzierżawca,
który zaoferował wyższą kwotę w ramach przetargu. Praca na roli jest pracą długoletnią, a jej
efekty przychodzą dopiero w późniejszym okresie niż okres 3 lat. Dlatego też przygotowano
projekt uchwały, który przewiduje możliwość wydzierżawiania lub wynajęcia poszczególnych
nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na działalność rolniczą na kolejne lata w trybie
bezprzetargowym pod warunkiem, że umowa dzierżawy lub najmu będzie dotyczyła tego
samego użytkownika.
W przedłożonym projekcie uchwały znajduje się również zapis dotyczący uprawnień Burmistrza,
który może bez zgody Rady Miejskiej wykonać czynności związane z nabyciem lub zbyciem
praw własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, gdy służą one realizacji
zadań własnych gminy. Natomiast burmistrz nie może wykonać tych czynności w stosunku do
nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 200.000,00 zł. W tym przypadku potrzebuje
zgody radnych na przeprowadzenie takiej transakcji.
Zapisy proponowanej uchwały regulują w jasny sposób możliwość kontynuowania dzierżawy
gruntu rolnego bez potrzeby organizowania przetargu i podejmowania stosownych uchwał.
Przewodniczący obrad dodał, że jest to tylko uchwała regulacyjna.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
najmu oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/110/16 w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
(głosowało 14 radnych).
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- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych
oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi
- zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty
w Leśnicy
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi
Oświaty w Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał były tematem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2016 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, że
przedłożone projekty uchwał mają na celu dostosowanie prawno-organizacyjne gminnego
zarządu oświaty do nowych przepisów prawnych. Do tej pory, czyli od 2000 roku kiedy został
utworzony, Gminny Zarząd Oświaty działał na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Sytuacja uległa jednak zmianie w czerwcu ubiegłego roku, gdzie weszła w życie ustawa
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Spowodowała ona, że
należy zmienić podstawę prawną i powołać się na ustawę o samorządzie gminnym, a nie jak do
tej pory na ustawę o systemie oświaty. Przedmiotowa nowelizacja ustanowiła również
możliwość prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Obecnie zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek mogą funkcjonować na dotychczas obowiązujących zasadach
do końca 2016 roku.
W dalszej kolejności zaistniała potrzeba określenia poprzez podjęcie uchwały jednostki
obsługującej, która może od 1 stycznia 2017 roku prowadzić w ramach wspólnej obsługi obsługę
szkół i placówek (Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy) i jednostek obsługiwanych, czyli bez
zmiennie jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Leśnica (gimnazjum, szkoły
podstawowe i przedszkola). Oprócz tego w przedłożonym projekcie uchwały określa się zakres
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi tj.
1. określenie polityki i rachunkowości,
2. prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych oraz obowiązującej rachunkowości,
3. sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości,
4. prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków rzeczowych i osobowych,
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5. naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
6. obsługa prawna.
Projekt uchwały jest także konsekwencją wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Trzeci projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu
Zarządowi Oświaty w Leśnicy. Statut musi być spójny z organizacją pracy zarządu oświaty. W
celu ujednolicenia statutu przyjętego w 2014 roku proponuje się wprowadzić do niego sześć
punktów dotyczących zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi, które zostały bardziej uszczegółowione. Pozostałe zadania zostały
niezmienione.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił kolejno projekty uchwał:
- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
- zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy
oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła:
- uchwałę Nr XXIII/111/16 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi,
- uchwałę Nr XXIII/112/16 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu
Oświaty w Leśnicy,
- uchwałę Nr XXIII/113/16 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu
Zarządowi Oświaty w Leśnicy
(głosowało 14 radnych).
- w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że
statut był nadany Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy w 2005 r., a następnie parokrotnie
został zmieniony. Z uwagi na ilość nowych zadań zleconych Ośrodkowi konieczne stało się jego
ujednolicenie i uzupełnienie. Główne zmiany dotyczą § 3 i § 4, które precyzują jakie zadania
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realizuje Ośrodek oraz w § 8 dodano punkt 7 w brzmieniu: „W czasie nieobecności Kierownika,
pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez Kierownika pracownik”. Pozostałe zapisy zostały
niezmienione.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/114/16 w sprawie nadania
Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy (głosowało 14 radnych).
- w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica będzie nowym
dokumentem stanowiącym klucz do dalszego pozyskania środków finansowych na realizację
kompleksowych projektów inwestycyjnych ujętych w Programie, które będą przyczyniać się do
aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonym wykluczeniem społecznych. Rewitalizacja stanowi
kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
działania całościowe. Aby dopełnić procedurę formalną tworzenia LPR-u wyżej wymienionego
dokumentu niezbędna jest akceptacja Rady Miejskiej poprzez podjęcie stosownej uchwały.
Następnie na jednej z kolejnych sesji Rady Miejskiej zostanie radnym już przedłożony gotowy
Program w celu jego uchwalenia. Określone będą w nim miejsca problematyczne mieszczące się
w naszej gminie. Na realizację tych zadań konieczne będzie pozyskanie dofinansowania ze
środków zewnętrznych. Jednakże istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania na
wykonanie opracowania programu. Przedłożony projekt uchwały będzie rozpoczynał proces
tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Leśnica.
Ponadto poinformował, że w tegorocznym budżecie gminy zostały zabezpieczone środki
finansowe na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica.
W związku z powyższym proponuje się przystąpić do jego opracowania.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/114/16 w sprawie nadania
Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy (głosowało 14 radnych).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym, a mianowicie:
- 1 września br. rozpoczęcie roku szkolnego. W naszej Gminie mamy jedną klasę pierwszą w
Szkole Podstawowej w Leśnicy składającą się z 11 dzieci,
- 2 września br. Burmistrz wspólnie z Panią Skarbnik podpisał umowę na dofinansowanie zajęć
pozalekcyjnych realizowany w naszych szkołach podstawowych i gimnazjum,
- 3 września br. „Osiedle” XV Lecia w Zalesiu Śląskim świętowało 60 – lecie istnienia,
- 4 września br. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Ujeździe. Naszą Gminę reprezentowała
korona dożynkowa z sołectwa Wysoka,
- 10 września br. 120 lecie istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śląskim,
- przygotowujemy się do obchodów 800 lecia Leśnicy, w ramach tej uroczystości planuje się
również dodruk książki „Osiem wieków Ziemi Leśnickiej”. Pierwsze wydanie publikacji ukazało
się 15 lat temu. W tym zakresie nawiązano kontakt z redaktorem książki Panem Albertem
Lipnickim.
- w dniu jutrzejszym na Górę Świętej Anny przyjedzie Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Będąc
z wizytą w województwie opolskim, a dokładnie w powiecie strzeleckim odwiedzi Barut,
Strzelce Opolskie i Górę Świętej Anny. W związku z powyższym zaprosił wszystkich zebranych
na godzinę 1745 na Górę Świętej Anny.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – zadanie zostało zrealizowane
w całości. Analizowano wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji. Przygotowano
wniosek o płatność do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz sprawozdania
z realizacji. Ponadto przygotowuje się dokumenty dotyczące przekazania inwestycji.
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Oficjalne otwarcie boiska sportowego, a zarazem szkółki piłkarskiej – Miro Fuβballschule
nastąpi w dniu 9 października br. o godz. 1400. W związku z tym serdecznie zaprosił wszystkich
zebranych do udziału w tej uroczystości.
- zadanie dotyczące zagospodarowania rynku w Górze Świętej Anny – przygotowuje się
dokumentację. Trwają prace związane z uzgodnieniami z mieszkańcami sołectwa zakresu
przebudowy rynku w celu uzyskania prawa do gospodarowania nieruchomością.
- zadanie pn. Remont dachu budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 29 w Leśnicy –
rozpoczęto remont dachu, który obejmuje m. in. wymianę pokrycia dachowego na dachówkę
karpiówkę, zamontowanie nowych rynien i obróbek blacharskich oraz wymurowanie nowych
kominów z cegły klinkierowej. Termin zakończenia prac planuje się na dzień 28 października
br.,
- przygotowuje się dokumentację i załączniki niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego do
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na zadanie dotyczące termomodernizacji i wymiany
źródła ciepła w budynku przedszkola w Raszowej,
- 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. – trwają
prace związane z odmuleniem rowu i wykonaniem przepustów. Planowany termin zakończenia
zadania zgodnie z umową to dzień 30 września br.
- zadanie dotyczące budowy publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy
– zakończono prace na zadaniu tj. wykonano nawierzchnię asfaltową oraz parkingi
w bezpośrednim sąsiedztwie boiska.
- przygotowano dokumentację formalno-prawną dla rozbiórek budynków gospodarczych przy
ul. Góry Świętej Anny i na Placu Marka w Leśnicy (pozwolenia konserwatora zabytków
i zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

oraz zebranie ofert na

rozbiórki).
- zostały złożone wnioski o przeprowadzenie przetargów na zakup energii elektrycznej na
oświetlenie ulic i oświetlenie obiektów należących do Gminy Leśnica. Dotychczasowe umowy
kończą się z dniem 31 grudnia 2016 r.

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 21 września 2016 r. oraz posiedzenie Komisji
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Infrastruktury Społecznej w dniu dzisiejszym tj. 26 września br.
Przewodniczący obrad, a tym samym Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
poinformował, że przedmiotem posiedzenia komisji w dniu 21 września br. były następujące
tematy:
1. Informacja na temat stanu pustostanów na terenie gminy. W celu omówienia tego tematu został
zaproszony do udziału w posiedzeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich Pan Piotr Hamryszak. Stwierdził on, że w naszej gminie temat dotyczący pustostanów
bardzo dobrze się przedstawia, gdyż ten stan jest w miarę uporządkowany. Zauważa się problem
pawilonu, sklepu znajdującego się obok restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy. W tej sprawie w dniu
29 września br. odbędzie się spotkanie z właścicielami budynku. Ze strony komisji były bardzo
wyraźne sygnały, aby były to konkretne działania podjęte przez Pana Inspektora Nadzoru
Budowlanego, gdyż budynek zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu tego
obiektu. W wyniku tego spotkania powinniśmy uzyskać konkretne informacje w tym zakresie.
Tematem bezpośrednio związanym z pustostanami była kwestia zaawansowania regulacji stanu
prawnego budynku „Pod Zegarem” w Leśnicy. W tym zakresie wypowiedział się Radca prawny
Urzędu Pan Waldemar Piontek, który prowadzi tę sprawę. Tematyka jest już tylko sprawą
prawną, gdyż długi, które swego czasu zaciągnęła firma przejął fundusz sekurytyzacyjny EGB.
Teraz wyszedł problem, że nie dopełniono pewnej czynności prawnej. Gmina Leśnica ma jedynie
wierzytelności w kwocie 2.000,00 zł z tytułu uiszczenia opłaty wieczystej. Należy powiedzieć,
że sprawa ze strony prawnej jest bardzo złożona i skomplikowana.
2. Opinia komisji w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W tym
zakresie wypowiedziała się Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy, która wystąpiła do komisji z wnioskiem o wydanie opinii w kwestii 11 osób, które
nie zamieszkują na terenie gminy, ale posiadają bardzo duże zaległości z tytułu najmu lokali
mieszkalnych. Należność główna opiewa na kwotę 106.540,12 zł, odsetki 127.005,13 zł oraz
koszty sądowe 36.567,83 zł. Wyczerpano już całą procedurę prawną tj. przeprowadzenie
postępowania sądowego, prowadzenie egzekucji komorniczej, i działania okazały się całkowicie
bezskuteczne.
Komisja Finansowo-Gospodarcza wnikliwie przeanalizowała i przedyskutowała wyżej
wymieniony temat, a tym samym przychyliła się do złożonego wniosku i pozytywnie
zaopiniowała udzielenie umorzenia należności z tytułu najmu lokali komunalnych.
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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 w dniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe posiedzenie
komisji poświęcone wizytacji klubów LZS pod kątem wyposażenia, infrastruktury oraz stanu
boisk sportowych na terenie gminy Leśnica. Dokonano przeglądu boiska w Porębie, Zalesiu
Śląskim, Raszowej i Kadłubcu. W wyniku tych oględzin nasuwa się tylko jedno stwierdzenie, że
w naszej gminie mamy fatalny stan płyt boiskowych. Członkowie komisji zastanawiali się, aby
rok rocznie z budżetu gminy została przeznaczona odpowiednia kwota w granicach 30 – 40 tys.
zł na poprawę nawierzchni boisk. Gdzie w pierwszej kolejności należałoby rozpocząć od
renowacji boiska sportowego w Porębie. Dobrze byłoby, żeby coś w tym kierunku
zapoczątkować. Natomiast stan budynków sanitarno – gospodarczych jest dobry, a członkowie
LZS-ów starają się, aby wszystko dobrze funkcjonowało. Można zauważyć bardzo duży wkład
w prace społeczne w LZS w Raszowej i Kadłubcu (również wkład finansowy). Poszczególne
LZS-y pragną, aby stany boisk sportowych uległy poprawie. W czasie rozmowy zadano pytanie,
ile osób ze składu w danym LZS-ie jest z tej miejscowości. Okazuje się, że w Porębie na
zgłoszonych 25 zawodników – 5 osób, w Kadłubcu na 17 zawodników – 5, a w Zalesiu Śląskim
tylko 2 mieszkańców. Bardzo pozytywny jest fakt, że w Raszowej wszyscy zawodnicy są z tej
miejscowości.
Dodał, że komisja trafiła na bardzo przykry moment, gdyż z dniem dzisiejszym zespół z Zalesia
Śląskiego kończy granie na swoim boisku i przenosie się do Leśnicy. Nie jest to tylko związane
ze stanem murawy boiska, ale również z demografią (większość młodzieży grającej w klubie
w Zalesiu Śląskim pochodzi z Leśnicy lub ościennych miejscowości).
Ponadto podkreślił, że podczas ostatniego posiedzenia komisji poświęconego wizytacji placówek
oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego zwrócono uwagę na bramki ustawione na
terenie boiska sportowego w Leśnicy, które były niezabezpieczone. Podobna sytuacja
powtórzyła się w Raszowej, gdzie są bramki wolnostojące, które zagrażają bezpieczeństwu
użytkownikom boiska. W związku z tym należałoby wysłać pisma do poszczególnych LZS-ów,
aby zwrócili na to uwagę i zabezpieczyli bramki wolnostojące.

Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Pan Burmistrz zwrócił się do radnych w sprawie wyrażenia opinii, zajęcia stanowiska w jakim
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kierunku podążać w zakresie lokalizacji budynku administracyjnego Urzędu. Temat dotyczący
szukania nowej lokalizacji budynku jest prowadzony od kilkunastu lat. Punktem dość
problematycznym jest to, że do 2032 roku w Polsce musi być wyeliminowany azbest, a jak
wiadomo obecny budynek go zawiera. W związku z tym w ostatnich miesiącach nawiązano
dialog z Powiatem Strzeleckim w zakresie ewentualnego pozyskania budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy (SOSW). W wyniku tych rozmów zamierzano
ująć zadanie dotyczące przebudowy budynku edukacyjnego na budynek administracyjny
w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR). Takie zapisy byłyby przydatne przy ewentualnym
składaniu wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania środkami zewnętrznymi. Również
kilka miesięcy temu do budżetu gminy została wprowadzona kwota 50.000,00 zł na zadanie
dotyczące wykonania dokumentacji centrum usług wspólnych. Docelowo zabezpieczone środki
finansowe zamierzano przeznaczyć na wykonanie dokumentacji przebudowy części budynku
SOSW, która jest niezbędna do przygotowania wniosku aplikacyjnego składnego w I kwartale
2017 r. Jednak w międzyczasie pojawiła się informacja o zmianie systemu oświaty w zakresie
likwidacji gimnazjów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej wstrzymano procedurę zmierzającą do nabycia części budynku SOSW
od Powiatu Strzeleckiego do momentu rozwiązania tematu dotyczącego zmiany systemu
oświaty. W związku z tym zaczęto rozważać możliwość zaadoptowania gimnazjum na cele
administracyjne. Zapis ujęty w LPR nie kolidowałby z niczym, gdyż są to zapisy miękkie, bo
dotyczą one pewnych przestrzeni problematycznych w gminie, a nie pojedynczych budynków
i można zmienić działalność edukacyjną na administracyjną. Teraz nasuwa się pytanie, gdyż
mamy zabezpieczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji centrum administracyjnego
bez podania w nazwie uchwały jakiego budynku to będzie dotyczyło, a w sposób świadomy
wstrzymano procedurę nabycia budynku SOSW, czy nie iść w kierunku przygotowania
dokumentacji przebudowy budynku gimnazjum na budynek administracyjny. Przy tej zmianie
poniosłoby się dużo mniejsze nakłady finansowe związane z przebudową budynku.
W związku z powyższym zwrócił się do radnych o wypowiedzenie się w tym temacie, gdyż
mamy: zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na przygotowanie dokumentacji
projektowej, informację Pani Minister Edukacji o likwidacji gimnazjum (na dzień dzisiejszy nie
ma jeszcze konkretnej zmiany ustawy oświatowej) oraz narzucony termin naboru na działania
związane z rewitalizacją (I kwartał 2017 r.). Jest to wiele niejasności, niepewności, ale już teraz
należy podjąć decyzję, czy należy zlecać przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy
gimnazjum na budynek administracyjny tak, żeby dać sobie szansę na pozyskanie środków
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finansowych na to działanie w roku następnym lub czy nic nie działać w tym zakresie
i pozostawić w budżecie gminy niewykorzystane środki finansowej.
Kończąc wypowiedź w tym temacie zaakcentował, że jego zdaniem należałoby podjąć takie
ryzyko, gdyż odsunięcie w czasie tego tematu może spowodować, że nie będziemy mieli już
szansy na pozyskanie środków zewnętrznych.
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem jaką kwotę należy zaryzykować oraz jaką
kwotę można pozyskać ze źródeł zewnętrznych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe w wysokości
50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji na centrum usług wspólnych i taką kwotę
ryzykujemy. Jednak można zyskać środki finansowe na realizację zadania. Środki te będą dość
wielkie ok. 1 mln.
Przewodniczący obrad ustosunkował się do słów Pana Burmistrza i poparł jego zdanie, że należy
zaryzykować i zlecić przygotowanie dokumentacji projektowej. Zostały już podjęte pewne
działania w tym kierunku poprzez zawieszenie tematu dotyczącego nabycia części budynku
SOSW w Leśnicy. Powinniśmy podjąć to ryzyko, gdyż jest ono niewielkie w stosunku do
środków finansowych, które można pozyskać.
Radny Pan Roland Reguła potwierdził, że większym ryzykiem byłoby nie przygotowanie tej
dokumentacji.
Radny Pan Mierzejewski – zarys polityki oświatowej został przez Panią Minister przedstawiony,
jedynie nie jest ono jeszcze wyrażony w odpowiednim przepisie prawnym. Wydaje się, że to
ryzyko nie będzie zbyt znaczne. Podczas wizytacji placówek oświatowych przed rozpoczęciem
roku szkolnego i w trakcie rozmowy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej z Zalesia Śląskiego
i Leśnicy zadano pytanie, czy szkoła pomieści dodatkowe dwie klasy VII i VIII. Stwierdzono, że
nie ma żadnych przeszkód, gdyż pomieszczeń jest wystarczająco na tę ilość dzieci. Sytuacja
w tym zakresie jest czytelna, a budynek gimnazjum wtedy pozostanie do naszej dyspozycji.
W związku z tym należy wykorzystać zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na
sporządzenie stosownej dokumentacji. Dostosowanie budynku edukacyjnego na administracyjny
będzie tańszym rozwiązaniem.
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Radny Pan Piotr Garbacz dodał, że z informacji przekazywanej przez Panią Minister wynika, że
w gestii samorządu będzie to, czy dana gmina pozostawi budynek gimnazjum ze względu na
bardzo dobrze wyposażone pracownie chemiczne i fizyczne i przeniesie uczniów klas V-VIII do
niego, a uczniów klas 1-4 pozostawi w budynkach szkół podstawowych. To nie jest problem
tylko naszej gminy lecz całej Polski, dopóki nie będziemy mieli żadnego dokumentu, który
będzie to regulował to nie wiemy co możemy zrobić. W tej chwili nie ma żadnego odwołania.
Przy likwidacji gimnazjum trzeba będzie się również zastanowić, co zrobimy z kadrą
pedagogiczną, z tym zasobem ludzkim. Niemniej jednak myśli, że skoro szkoły podstawowe są
przygotowane na taką liczebność uczniów i pozostanie tylko kwestia doposażenia szkół
o pracownie chemiczne i fizyczne to wydaje się, że ten kierunek byłby najlepszy, tym bardziej,
że urząd nie będzie miał w przyszłości swojego lokum (docelowo w 2032 roku należy pozbyć
się azbestu). W związku z tym bardziej skłaniałby się, aby budynek obecnego gimnazjum został
przeznaczony na urząd, a szkoły podstawowe pozostawić w systemie nauczania 8 klasowym.
W wyniku dalszej dyskusji Przewodniczący obrad zaproponował, żeby w jakiś sposób wesprzeć
działania Pana Burmistrza należałoby przegłosować pomysł wydatkowania kwoty do 50.000,00
zł na dokumentację związaną ze sposobem użytkowania budynku gimnazjum na budynek
administracyjny Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
Radni jednomyślnie poparli wydatkowanie ww. kwoty na sporządzenie odpowiedniej
dokumentacji projektowej.
Pan Hubert Ibrom radny Powiatu Strzeleckiego – na początku przeprosił za swoją dłuższą
nieobecność na sesji rady. Zaakcentował, że powiat ocenia się w oparciu o stan dróg
powiatowych. W związku z tym podkreślił, że na terenie Gminy Leśnica planuje się realizację
trzech zadań:
- przebudowa drogi powiatowej Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle – bardzo zaawansowany
projekt i prędzej, czy później zostanie zrealizowany,
- szeroko rozumiana Góra Świętej Anny, w tym rewitalizacja Pomnika Czynu Powstańczego,
- remont drogi powiatowej Dolna - Strzelce Opolskie – uzyskano środki finansowe na wykonanie
dokumentacji. Po raz kolejny zostanie zgłoszony wniosek aplikacyjny, tym razem do tzw.
schetynówek. Może teraz uda się pozyskać fundusze unijne na realizację tego zadania.
Ponadto wszystkie inne inwestycje są realizowane na bieżąco.
Zaproponował, a zarazem zaprosił chętnych do udziału w sesji Rady Powiatu w dniu 28 września
br., gdzie będzie można poruszyć wszystkie tematy drogowe.
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Następnie odniósł się do tematu sportu w gminie, który poruszył Pan Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej. Stwierdził, że od 15 lat działa w klubie piłkarskim i grał kilkadziesiąt
razy na każdym z boisk sportowych znajdujących się na terenie Gminy Leśnica, a tym samym
jest mu dobrze znany stan murawy. Można powiedzieć, że modernizacja boisk sportowych nie
jest najlepszym pomysłem. Zauważalnym problemem występującym w gminie Leśnica jest to,
że przy ani jednym z klubów sportowych nie ma sekcji młodzieżowej, juniorów, trampkarzy.
Wyasygnowane środki finansowe lepiej byłoby przeznaczyć na stworzenie sekcji młodzieżowej,
gdyż np. modernizacja boiska w Porębie pochłonęłaby ogromne koszty. W tym miejscu należy
pochwalić LZS Raszowa, gdzie od dwóch lat nastąpiła jego reaktywacja, tylko teraz musieliby
jeszcze założyć drużynę juniorską. Natomiast w przypadku LZS Zalesie Śląskie, to chyba
podjęto dobrą decyzję, że przenosi się mecze na boisko sportowe w Leśnicy, gdyż obiekt był
niewykorzystany.
Kończąc swoją wypowiedź Pan Ibrom zwrócił się do radnych o zgłaszanie wniosków, które
może przekazać podczas sesji Powiatu Strzeleckiego.
Radny Pan Mierzejewski poprosił o dopisanie, oprócz tych trzech projektów, jeszcze zadania
dotyczącego remontu drogi powiatowej relacji Zalesie Śląskie – Leśnica.
Natomiast ustosunkowując się do wypowiedzi radnego powiatowego zaznaczył, że demografia
jest taka, a nie inna i np. do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim uczęszcza około 72 dzieci,
z tego 40 osób to są dziewczynki.
Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą, że jeżeli zadanie dotyczące drogi powiatowej Strzelce
Opolskie – Dolna nie zostanie zakwalifikowane do tzw. schetynówek to prosi o dopilnowanie,
aby środki finansowe zabezpieczone na tym zadaniu w ramach wkładu własnego zostały
przeznaczone na remont tej drogi, aby pojawiły się na tym odcinku jakiekolwiek działania
powiatu np. poprzez wykonanie nakładki. Odniósł się także do tematu sportowego, gdzie
demografia demografią, ale należy przyznać, że przez ostatnich parę lat LZS-y zapomniały o
dzieciach i młodzieży. Jesteśmy na etapie tworzenia szkółki piłkarskiej, gdzie z terenu całej
gminy jest chętnych 50 dzieci i widać zapotrzebowanie oraz potencjał w tych dzieciach.
Radny Pan Wiktor Barteczko stwierdził, że remont drogi powiatowej Dolna – Strzelce Opolskie
dotyczy dwóch gmin tzn. gminy Leśnica i gminy Strzelce Opolskie. W związku z tym, jak do
tego tematu podchodzi gmina Strzelce Opolskie, czy też będzie uczestniczyła w kosztach
projektu?
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Pan Ibrom stwierdził, że gmina Strzelce Opolskie ma zabezpieczone w budżecie gminy środki
na ten cel w ramach wkładu własnego i zobowiązała się współfinansować jej realizację. Wkłady
własne bywają często środkami hipotetycznymi, niemniej temat ten będzie monitorowany na
bieżąco. Jednak w chwili obecnej z niecierpliwością czekamy na wyniki ogłoszonego naboru
w ramach „schetynówek”.
Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, że należałoby zrealizować dwa tematy związane z drogą
powiatową 1805 relacji Strzelce Opolskie – Leśnica – Raszowa – Kędzierzyn-Koźle,
a mianowicie:
- zaasfaltowanie przejazdów kolejowych,
- zlikwidowanie przełomów powstałych przy budowie chodnika przy wjeździe do Raszowej.
Radny Pan Golly zasugerował, aby Starostwo Powiatowe skupiło się na wykonaniu podbudowy
przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Zalesie Śląskie – KędzierzynKoźle, żeby droga nie była wykonana tylko na jakiś czas.
Radny Pan Rudolf Gajda przypomniał o całkowicie zapomnianej drodze powiatowej tzw.
Starostrzeleckiej biegnącej od Leśnicy (obok stacji benzynowej) w kierunku Dolnej (most na
autostradę). Właściciel drogi powinien zadbać w ramach bieżącego utrzymania dróg o wycięcie
krzewów, żeby można tam tędy przejechać.
Radny Pan Roland Reguła zaapelował, aby dbać o chodnik przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy,
żeby mieszkańcy znowu nie musieli interweniować w tej sprawie.
Ponadto zaproponował, aby w przyszłości zastanowić się nad wybudowaniem ronda na
skrzyżowaniu ul. Żyrowskiej z ul. Zdzieszowicką i ul. Polną w Leśnicy, takiego jak powstało
w Krapkowicach. Rondo w tym miejscu pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny Pan Golly zwrócił uwagę na zniszczoną drogę powiatową relacji Zalesie Śląskie –
Czarnocin. W ostatnim czasie na odcinku od ul. Dworcowej do wiaduktu w stronę Czarnocina
był wywożony kamień z torów kolejowych. Droga nie jest dostosowana do takiego tonażu,
w wyniku czego został połamany asfalt. Należałoby dotrzeć do osoby, która się tym zajmowała,
aby po tych pracach nie pozostała dziurawa droga.
Służba drogowa Starostwa Powiatowego wykonuje objazd gminy, w ramach którego powinna
zareagować i zająć się tym tematem.
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Pan Ibrom stwierdził, że pracownicy Powiatu co 12 dni dokonują objazdu gminy i muszą mieć
potwierdzenie z Urzędu, to wtedy należy im także przekazać te uwagi, tematy.
Pan Marian Gorgosch potwierdził, że pracownicy Starostwa przyjeżdżają do urzędu i jeżeli my
mamy zanotowane jakieś uwagi to zostają one przekazane. Tylko nie wiemy co dzieje się potem,
bo nie możemy się doprosić odpowiedzi na te zgłoszenia oraz, które zadania zostały
zrealizowane.
Radny Pan Stefan Rudol zwrócił się z prośbą, aby zareagować na dziury znajdujące się na
odcinku 100 m przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich (wjazd do szpitala, aż na
parking).
Radny Pan Piotr Garbacz zaznaczył, że w wyniku komisji wyjazdowej dotyczącej wizytacji LZS
zobaczył całą infrastrukturę, która wymaga niesamowitego nakładu finansowego. Zapoznano
również członków komisji z informacją na temat demografii, ilości piłkarzy, którzy biorą udział
w treningach w poszczególnych LZS-ach. W związku z tym może warto byłoby zastanowić się
nad scentralizowaniem w jednym punkcie wszystkich LZS-ów. Stworzyć jeden LZS, który
zrzeszałby całą młodzież, wszystkie dzieci z danego regionu. Wtedy byłaby możliwa jakaś
selekcja i uzyskanie pewnego prestiżu. Powinniśmy kłaść nacisk na naszą gminę i stworzyć takie
warunki, żeby pieniądze przeznaczone na poszczególne LZS-y były ukierunkowane w jednym
miejscu, dla którego zbudowano by odpowiednią infrastrukturę. Można by pójść w kierunku
nowego kompleksu sportowego w Leśnicy i terenu boiska LZS i tam utworzyć klub sportowy.
Takim kołem napędowym wpływającym na rozwój piłki nożnej wśród dzieci były dotacje
udzielone ze strony Ministerstwa Sportu na budowę Orlików. Te działania korzystnie wpłynęły
na rozwój tego rodzaju sportu, ale efekty przychodzą długofalowo.
W związku z tym należy podjąć jakieś działania na szczeblu gminnym wspólnie z animatorem
sportu, Gminnym Zrzeszeniem LZS oraz ośrodkiem kultury. Przykładem może być powstająca
szkółka polsko-niemiecka, która wydaje się atrakcyjna dla dzieci, ponieważ z całej gminy
zgłosiło się 50 uczestników. Jednak przy scentralizowaniu piłki nożnej w jednym miejscu nie
należy brać pod uwagę likwidacji pozostałych LZS-ów.
Ponadto radny Pan Garbacz zwrócił się uwagę na zniszczony narożny budynek przy
ul. Poprzecznej i ul. Kościelnej w Leśnicy. Budynek odstrasza, bo okna są zabite dechami i ten
obraz negatywnie wpływa na wizerunek Leśnickiego Rynku. W związku z tym zwrócił się
z zapytaniem, czy budynek stanowi własność prywatną, czy komunalną?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazany budynek stanowi własność prywatną. Niemniej jednak
prowadzone są rozmowy z jego właścicielem w tym zakresie.
Radny Pan Mierzejewski stwierdził, że założenia i idea scentralizowania LZS-ów jest wspaniała,
ale w tym przedsięwzięciu musi być zaangażowane całe środowisko, a nie jakiejś poszczególne
instytucje tj. dzieci, rodzice, nauczyciele, LZS-y.
Pan Burmistrz dopowiedział, że jeżeli powstanie jeden centralny ośrodek, to należy liczyć się
z tym, że poszczególne LZS-y samoczynnie zostaną wygaszone.
Radny Pan Gajda dodał, że należy zadać sobie pytanie, czy zaangażowani działacze z Kadłubca,
bądź z Raszowej będą nadal tak zaangażowani, jak będzie tylko jeden LZS. Można powiedzieć,
że raczej nie.
Radny Ibrom potwierdził, że kwestia scalania LZS-ów jest nierealna, bo wszystkie inne kluby
przestaną funkcjonować. Jedyna szansa jaka jest to centralne szkolenie dzieci i młodzieży, które
można zobaczyć np. w Gogolinie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że temat ten został zasygnalizowany oraz przeznaczony do
dalszej dyskusji i głębszego zastanowienia się podczas posiedzeń komisji.
Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXIII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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