Protokół Nr XXIV/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 października 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 protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
7. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości,
w tym dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Leśnica.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad i zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 14 radnych).
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Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
26 września 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 14 października 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 26 września 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 14 radnych).

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 199.701,39 zł, z tego:
- darowizna na realizację zadania „Budowa publicznej drogi dojazdowej

- 50.000,00 zł

przy kompleksie sportowym w Leśnicy”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - 149.701,39 zł
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym: finansowanie
projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe
i wyrównują dysproporcje edukacyjne”
b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 1.964,00 zł, z tego:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań - 1.964,00 zł
bieżących jednostek sektora finansów publicznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za organizację i finansowanie
robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych
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c) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 526.141,39 zł, z tego:
- budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym

- 50.000,00 zł

w Leśnicy
- rozbiórka budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy na działce nr 2090 - 90.000,00 zł
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy

- 10.000,00 zł

- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy

-

3.000,00 zł

- remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy

-

2.000,00 zł

- likwidacja przejazdów kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu

- 12.500,00 zł

dróg powiatowych 1805 O i 1434 O w m. Raszowa – dotacja dla
Powiatu Strzeleckiego
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie

-

5.000,00 zł

- dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup ciężkiego zestawu narzędzi - 10.000,00 zł
hydraulicznych LUKAS
- dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie na zakup rozpieracza

-

4.600,00 zł

kolumnowego LUKAS R 421 E2
- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają

- 153.600,00 zł

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania -

101,39 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim -

5.000,00 zł

- utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo

-

400,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące -

400,00 zł

Poręba
ich utrzymanie – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Poręba
- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących

-

2.800,00 zł

- edukacja ekologiczna

-

2.000,00 zł

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-

-

3.000,00 zł

-

1.740,00 zł

linii energetycznych

społecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Kadłubiec
- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnospołecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Krasowa
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika

- 85.000,00 zł

Historii Góra Świętej Anny – Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika
Powstańczego w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem” – dotacja
dla Powiatu Strzeleckiego

4
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika

- 85.000,00 zł

Historii Góra Świętej Anny – Zagospodarowanie zabytkowego
amfiteatru w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem” – dotacja dla
Powiatu Strzeleckiego
d) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 328.404,00, z tego:
- remont chodnika przy ul. Ligonia i Placu Narutowicza w Leśnicy

-

2.800,00 zł

- odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka

-

5.000,00 zł

-

4.000,00 zł

-

1.964,00 zł

-

500,00 zł

-

500,00 zł

-

2.000,00 zł

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych -

2.000,00 zł

i Niwki dz. nr 313/1 od km 0+000 do km 0+690 – nawalne deszcze
w dniu 18 czerwca 2013 r.
- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają
kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” – wkład
własny
- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy
– refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
- utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo
Kadłubiec
- urządzanie terenów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy
i bieżące ich utrzymanie – wsparcie sołectw i osiedli – Sołectwo
Kadłubiec
- unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Leśnica
- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Kadłubiec
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych -

1.740,00 zł

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Krasowa
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych -

800,00 zł

- wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Krasowa
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika

- 180.000,00 zł

Historii Góra Świętej Anny” – wkład własny
- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy

- 127.100,00 zł

Ponadto proponuje się zwiększyć plan przychodów o kwotę 85.000,00 zł i plan kosztów
o kwotę 69.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł)
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oraz zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 16.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, dlaczego różnią się kwoty
przyznanej dotacji celowej dla OSP Zalesie Śląskie i OSP Raszowa?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że kwota udzielonej dotacji jest uzależniona od wartości zadania.
Wkład finansowy gminy jest taki sam dla każdej z jednostki OSP, gdyż stanowi jednakowy
procent w stosunku do wartości zadania.
Ponadto radny Pan Mierzejewski zapytał o całkowity koszt zadania dotyczącego likwidacji
przejazdów kolejowych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że całkowity koszt zadania dotyczącego likwidacji przejazdów
kolejowych na terenie Gminy Leśnica w ciągu dróg powiatowych 1805 O i 1434 O
w miejscowości Raszowa wynosi 25.000,00 zł, a kwota udzielonej dotacji dla Powiatu
Strzeleckiego będzie wynosiła 50 %.
Radny Pan Teodor Jahn poprosił o doprecyzowanie, czy środki zabezpieczone na zadanie
dotyczące rozbiórki budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy zostaną jeszcze w tym roku
wykorzystane i zadanie rozliczone?
Pan Burmistrz potwierdził, że rozbiórka zostanie wykonana jeszcze w tym roku.
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 XXIV/116/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
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realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminu. W związku z powyższym przedstawiła prezentację zawierającą:
- wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016,
- zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2015 r., w tym ilość nauczycieli
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych,
- ilość uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w porównaniu do roku
poprzedniego,
- dane demograficzne na kolejne lata, a mianowicie:
a) ilość dzieci według poszczególnych przedszkoli na lata 2015 – 2019 (prognoza),
b) ilość dzieci z Gminy Leśnica w przedszkolach poza gminą,
c) ilość dzieci w szkołach podstawowych w latach 2015 – 2022,
d) ilość dzieci w publicznym gimnazjum w latach 2015 – 2019,
- wyprawka szkolna 2015,
- ewaluacja problemowa w Szkole Podstawowej w Raszowej wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej, która obejmowała trzy obszary działania szkoły:
a) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
b) szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych
sytuacji,
c) szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych,
- działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku szkolnym
2015/2016.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Radny Pan Mierzejewski odniósł się do wypowiedzi Pani Kierownik, gdzie była mowa
o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a mianowicie skąd pochodzą
środki na ten cel?
Pani Nowak wyjaśniła, że są to środki pochodzące z subwencji otrzymywanej z budżetu
państwa.
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Ad. pkt 6
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, iż Burmistrz Leśnicy zarządzeniem Nr 0050.191.2016
z dnia 25 sierpnia 2016 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Leśnicy informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.
Powyższa informacja została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w dniu
25 sierpnia 2016 roku. Informację przekazano również wszystkim radnym Rady Miejskiej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 304/2016 z dnia 9 września 2016 r.
wydała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2016 r.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu oraz zwrócił się do radnych – czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wobec powyższego zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia.
Radni jednogłośnie przyjęli opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze 2016 r.
Ad. pkt 7
Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oświadczenie majątkowe
wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy,
2) wójt (burmistrz), przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
3) zastępca wójta (burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi
(burmistrzowi).
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Osoby, które otrzymują oświadczenia majątkowe zobowiązane są do przekazania jednego
egzemplarza urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie (w naszym przypadku urzędami, do których kieruje się oświadczenia
majątkowe są urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich i KędzierzynieKoźlu). Wszystkie podmioty, które otrzymały oświadczenia majątkowe dokonują ich analizy
w terminie do dnia 30 października każdego roku i przedstawiają radzie gminy informację
w tym zakresie.
W związku z powyższym do tut. rady na dzień dzisiejszy wpłynęły następujące analizy
oświadczeń majątkowych:
1. analiza z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca kierowników jednostek
organizacyjnych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla tj. dyrektorów zespołów
szkolno-przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śląskim.
W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek
organizacyjnych Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu stwierdził, iż wszystkie osoby
złożyły swoje oświadczenia w terminie oraz nie dopatrzył się nieprawidłowości.
2. analiza Wojewody Opolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych Burmistrza Leśnicy
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, w której Wojewoda stwierdził, iż oświadczenia te
zostały złożone w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do
wszczęcia postępowań w sprawie.
3. analiza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych
radnych złożonych za rok 2015 z której wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone
w terminie oraz w komplecie. Analiza merytoryczna treści złożonych oświadczeń majątkowych
nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie.
W paru przypadkach stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym.
4. analiza Burmistrza Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza
wydają decyzje administracyjne. Burmistrz Leśnicy stwierdził, iż wszystkie osoby
zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych wywiązały się z tego obowiązku.
Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, co potwierdzono
datownikiem na dokumentach. W kilku oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości
o charakterze formalnym.
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Z powyższych analiz wynika, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń
majątkowych zarówno wojewodzie, przewodniczącemu rady, jak i burmistrzowi złożyły swoje
oświadczenia w terminie i w komplecie.
Ponadto analizy merytoryczne tych oświadczeń nie wykazały naruszeń przepisów prawa.
Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy analizy z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich,
w związku z tym wyniki tej analizy zostaną przedstawione na kolejnej sesji.

Ad. pkt 8
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 27 września br. na Górę Świętej Anny z wizytą przybył Pan Prezydent RP Andrzej Duda. Pan
prezydent przyjechał z wizytą do Powiatu Strzeleckiego, ale również odwiedził Górę Świętej
Anny,
- 30 września br. odbyło się spotkanie z nowym Gwardianem, kustoszem sanktuarium Góra
Świętej Anny O. Jonaszem. Mamy nadzieję, że współpraca będzie w dalszym ciągu tak dobrze
się układała.
- 2 października br. – wspólnie z Panią Tiszbierek Dyrektorem Publicznego Przedszkola
w Leśnicy uczestniczono w otwarciu nowego przedszkola w gminie partnerskiej Croswitz,
- 4 października br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Głównym tematem spotkania był szerokorozumiany projekt dotyczący Góry Świętej Anny tj.
między innymi tematy związane ze wspólnym finasowaniem remontów, tworzenia
dokumentacji Pomnika Czynu Powstańczego i Amfiteatru.
- 9 października br. nastąpiło otwarcie kompleksu sportowego w Leśnicy oraz szkółki
piłkarskiej,
W tym miejscu Pan Burmistrz podziękował wszystkim osobom za uczestnictwo w tej
uroczystości.
- 11 października br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z nauczycielami, podczas
którego zostały wręczone nagrody dla najlepszych nauczycieli w poszczególnych szkołach
w związku z Dniem Edukacji Narodowej,
- 12 października br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
w sprawie projektu Góra Świętej Anny,
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- 12 października br. w Strzelcach Opolskich wprowadzono na stanowisko nowego
Komendanta Powiatowego Policji Pana Bogusława Chrzęstka,
- 14 października br. odbyło się kolejne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich w sprawie Góry Świętej Anny,
- 17 października br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli
TSKN z dyrektorami placówek oświatowych i nauczycielami języka niemieckiego z terenu
Gminy Leśnica w sprawie edukacji języka niemieckiego,
- 18 października br. - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w sprawie
Góry Świętej Anny,
- 18 października br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu
Gminy Leśnica, podczas którego zostały omówione wspólne plany na rok 2017. Rok 2017 jest
rokiem, w którym będziemy świętowali 800 lat ukazania się pierwszej wzmianki o Leśnicy.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – został
ogłoszony nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie
gmina będzie składała wniosek i może otrzymać dofinansowanie w wysokości nie
przekraczającej kwoty około 2 mln. zł. Wniosek może być złożony na nie więcej niż 3.150 tys.
zł wydatków kwalifikowanych. W ramach tego zadania planuje się dokończyć ulicę
Kościuszki, wykonać ul. Strażacką, przejście pod drogą wojewódzką w kierunku ul. XV Lecia
i podłączyć bloki przy ul. Strzeleckiej.
- zadanie pn. „Remont ul. Bocznej w Górze Świętej Anny” – zadanie zostało zgłoszone do
remontu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Koszt zadania według kosztorysu
inwestorskiego wynosi 208 tys. zł i planuje się ująć tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie
gminy.
- nowe przetargi na energię elektryczną na oświetlenie ulic i oświetlenie obiektów – zostały
otwarte oferty na dostarczenie energii elektrycznej. Z ofert, które wpłynęły wynika, że kwota
za 1 MWh jest niższa, niż ceny które były określone w przetargu 2 lata temu.
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” – na terenie obiektu wykonano
monitoring wizyjny. System nagrywania znajduje się w Szkole Podstawowej w Leśnicy,
- złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o pozwolenie na
przebudowę i rozbudowę klubu wiejskiego w Krasowej wraz z budową budynku
gospodarczego i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego w Krasowej,
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- zadanie dotyczące rozbiórki budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy – przygotowano
rozeznanie cenowe na wykonanie rozbiórki. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu listopadzie
br.,
- zadanie dotyczące rozbiórki budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy –
w związku z bardzo złym stanem technicznym budynków gospodarczych zlokalizowanych
przy budynku komunalnym przy Pl. Marka 3, zlecono ich rozbiórkę firmie GABART s. c.
z Izbicka. Natomiast rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych przy ul. Góry Świętej Anny
w Leśnicy oraz odtworzenie murowanego ogrodzenia zlecono firmie AUTOCORT Marcin
Kłosek z Leśnicy.

Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Mierzejewski zwrócił uwagę, że w nowym wydaniu gazety „Wiadomości
Leśnickie” nie ukazała się żadna wzmianka, że w dniu 10 września 2016 r. w Zalesiu Śląskim
odbyła się wspaniała uroczystość 120 lat istnienia jednostki OSP. Jest to bardzo przykre, gdyż
dla społeczności lokalnej to była bardzo znacząca i ważna uroczystość.
Pan Burmistrz przeprosił, że wydarzenie to zostało pominięte przez niedopatrzenie.
Ponadto zapewnił, że w następnym wydaniu gazety ukaże się artykuł poświęcony tej
uroczystości.
Radna Pani Maria Reinert podziękowała w swoim imieniu oraz mieszkańców sołectwa
Raszowa za współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej. Realizacja tej
inwestycji na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.
Radna Pani Teresa Kwoczała również podziękowała za wykonanie oświetlenia w sołectwie
Łąki Kozielskie.
Radny Pan Piotr Garbacz podkreślił, że uczestniczył w otwarciu nowego kompleksu
sportowego w Leśnicy i zauważył pewną rzecz znajdującą się w terenie boiska, a mianowicie
przez teren inwestycji biegnie linia wysokiego lub średniego napięcia elektrycznego. Czy ten
fakt nie przeszkodzi w trakcie użytkowania?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że cała inwestycja została przeprowadzona zgodnie z przepisami
szczegółowymi dotyczącymi lokalizacji obiektów w sąsiedztwie trasy linii średniego napięcia.
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W tym zakresie posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę. Przebieg linii średniego
napięcia został uzgodniony z Tauron Dystrybucja. Jak można zauważyć wskazana linia biegnie
nad łączką gimnastyczną i jest to wszystko sprawdzone, przeanalizowane i pozwolenie na
budowę zawierało analizę tego tematu, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla użytkowników
boiska.
Ponadto Pan Garbacz zwrócił się z pytaniem, które do niego skierował mieszkaniec Osiedla Nr
2 w Leśnicy, a dotyczącym poszerzenia drogi gminnej na Osiedlu przy blokach wspólnoty
mieszkaniowej w okolicy transformatora. Jest propozycja zdemontowania chodnika wzdłuż tej
drogi na poczet jej poszerzenia?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten jest rozeznany i będzie realizowany wspólnie
z uzbrojeniem ośmiu działek budowlanych znajdujących się na łące przy Osiedlu. W ramach
tej inwestycji planuje się wykonać poszerzenie drogi, wymianę lub wybudowanie nowej sieci
energetycznej z transformatora do tych działek oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy jest już przewidziany termin wykonania tego
zadania?
Pan Burmistrz stwierdził, że nie może określić konkretnego terminu, gdyż patrząc na ilość
zadań zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie gminy to raczej nie będziemy w stanie tej
inwestycji zrealizować ze względu na bardzo dużą kwotę zadania.
Radny Pan Tomasz Sitnik poinformował, że mieszkańcy Leśnicy zwrócili się do niego
o przekazanie prośby dotyczącej ustawienia w miarę możliwości koszy na śmieci. Na całym
odcinku ul. Kozielskiej i ul. Stawowej w Leśnicy brak jest koszów na śmieci.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeden kosz znajduje się na Pl. Marka w Leśnicy, a następny przy
transformatorze obok „Alby”. Dodał, że dwa lata temu przeprowadzono akcję doposażania
miasta w nowe kosze na śmieci, aby znajdowały się one w odległości około 500 m od siebie.
Pani Nowak potwierdziła, że są ustawione kosze na śmieci. Również są one ustawione przez
Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy na i przy boisku trawiastym.
Radny Pan Sitnik nadmienił, że nie weryfikował tego tematu.
Ponadto Pan Sitnik poruszył temat, który został już przedstawiony na sesji, a dotyczył
sporadycznego organizowania w Gminie Leśnica imprez sportowych. W tym miejscu
podziękował pomysłodawcom, władzom gminy oraz pogratulował pomysłu zorganizowania
w miesiącu listopadzie br. imprezy pn. Leśnicka Piątka. Wyraził nadzieję, że nie będzie to
impreza jednorazowa, a cykliczna podczas której będzie promowany sport w naszej gminie.
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Pan Burmistrz dodał, że impreza była zorganizowana pod wpływem impulsu radnego.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jakie są zasady i koszty wynajmu na nowym
kompleksie sportowym boiska oraz czy w godzinach popołudniowych istnieje jeszcze jakaś
kontrola oprócz monitoringu?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zasady użytkowania nowego obiektu są określone w regulaminie.
W godzinach od 700 do 1500 boisko jest przeznaczone do wyłącznej dyspozycji szkoły
podstawowej lub w przypadku zawodów sportowych innych szkół. Natomiast od godz. 1500 do
2100 boisko jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców, jednak istnieje możliwość jego
wcześniejszej rezerwacji. Koszt wynajmu wynosi 50,00 zł/1 h i można osobno wynająć boisko
sportowe i osobno boisko wielofunkcyjne. Wszystkim zarządza Leśnicki Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Leśnicy, który wyznaczył swojego pracownika.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy na nowym kompleksie
sportowym istnieje możliwość przebrania się?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od samego początku realizacji inwestycji nie planowano budowy
szatni i toalet przy nowym obiekcie. Zaplecze sanitarne mieści się na boisku LZS Leśnica, które
jest w nienajlepszym stanie. Obiekt ten w przyszłości należałoby wyremontować, ale może on
docelowo stanowić bazę dla obu boisk. Dodatkowo dla obsługi szkoły warto byłoby na nowym
boisku postawić zamykany kontener techniczny na sprzęt.
Pan Krzysztof Piechota – sołtys sołectwa Zalesie Śląskie zwrócił się z zapytaniem, co dalej
z boiskiem sportowym w tej miejscowości, jak będzie wyglądał temat jego wykaszania?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że LZS Zalesie Śląskie przeniósł się na boisko sportowe do Leśnicy.
Boisko nie będzie użytkowane sportowo i murawa nie będzie utrzymywana w takim stanie, jak
do tej pory. Gmina będzie kosiła tę działkę 2 – 3 razy w roku.
Ad. pkt 10
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXIV
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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