Protokół Nr XXV/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 listopada 2016 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 13 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 24 października 2016 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2016 rok,
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- opłaty prolongacyjnej,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2016 – 2023”,
- przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji,
- uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 2016-2022.
5. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 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 z porządku obrad dzisiejszej sesji proponuje się
wycofać temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji. W uzasadnieniu prośby Referatu
Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami o wycofanie przedmiotowego tematu
przywołano fakt niezakończenia procedury uzgodnień tegoż planu.
W związku z powyższym przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady
Miejskiej uwzględniający proponowaną zmianę oraz zarządził głosowanie w kwestii jego
przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 października 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
24 października 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano
w dniu 18 listopada 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 24 października 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 13 radnych).
Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na
ręce Pana Burmistrza przekazała statuetkę, która była wręczana uhonorowanym osobom
wspierającym działalność LOKiR. W sobotę w Auli Domu Pielgrzyma w Górze Świętej Anny
odbył się tradycyjnie, jak co roku Gminny Przegląd Twórczości pod nazwą „Serce dla Kultury”.
W imprezie wzięły udział wszystkie zespoły, sekcje działające przy Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Leśnicy. Wyróżnienie „Serce dla Kultury” otrzymał jako pierwszy Pan Burmistrz
Łukasz Jastrzembski za wspieranie inicjatyw i krzewienie kultury w Gminie Leśnica, za udział
w różnego rodzaju uroczystościach oraz za okazane serce przy przeprowadzaniu różnego
rodzaju przedsięwzięć kulturalnych.
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Kończąc jeszcze raz pogratulowała Panu Burmistrzowi otrzymanego wyróżnienia.
Pan Burmistrz podziękował za otrzymane wyróżnienie, tym samym podkreślił, że nie jest to
wyłącznie zasługa Burmistrza. Burmistrz realizuje zapisy budżetu gminy, który ustalają radni,
poprzez głosowanie projektów uchwał. Uchwalany budżet gminy jest ukierunkowany między
innymi na działania związane z szeroko rozumianą kulturą w Gminie Leśnica. Burmistrz
podziękował radnym, bo to przede wszystkim ich zasługa wyrażona przy ustalaniu budżetu na
ten cel.
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 83.747,76 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

- 74.965,26 zł

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Dolna, działka nr 311/4
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej

-

8.782,50 zł

b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 503.747,76 zł, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna,

- 74.965,26 zł

działka nr 311/4 – dofinansowanie z samorządu województwa
- Lokalny Program Rewitalizacji

- 50.000,00 zł

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- 20.000,00 zł

- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy

- 10.000,00 zł

do przedszkoli niepublicznych
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej

- 40.000,00 zł

gminy uczęszczających do innych przedszkoli
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej

-

8.782,50 zł

- zagospodarowanie Rynku w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

- przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł
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c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 420.000,00, z tego:
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dolna,

- 70.000,00 zł

działka nr 311/4 – środki budżetu gminy
- utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Leśnicy

- 50.000,00 zł

- zagospodarowanie Rynku w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

- przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Świętej Anny

- 150.000,00 zł

Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 125.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz podkreślił, że w dziale 801 Oświata i wychowanie ujęto środki
przeznaczone na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy
uczęszczające do innych przedszkoli. Gmina ponosi z tego tytułu straty. W związku z tym, czy
polityka ekonomiczna wygląda podobnie, jak w szkołach podstawowych, że środki naliczane
w ramach subwencji oświatowej są zwracane innej gminie, czy są to środki nie naliczane
w subwencji oświatowej i gmina ponosi koszty utrzymania dzieci uczęszczających do innych
przedszkoli?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Leśnica otrzymuje dotację na wszystkie dzieci, które
uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Leśnica. Natomiast gmina jest
zobowiązana do płacenia za dzieci, które mieszkają w naszej gminie, ale uczęszczają do innych
przedszkoli np. w Kędzierzynie-Koźlu, Zdzieszowicach.
Każda gmina obciąża nas kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej
gminy na podstawie wyliczeń dotyczących średniego utrzymania dziecka w danej gminie. Dwa
tygodnie temu wystosowano pismo do gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy
Leśnica, a są osobami niepełnosprawnymi. Takie dzieci są objęte subwencją oświatową w tych
gminach. Przepisy prawne w tym zakresie nie są do końca jasne. Do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Leśnica uczęszcza także kilkoro dzieci z gmin ościennych, gdzie my obciążamy
te gminy notą księgową.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o liczebność
dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli, czy utrzymuje się na tym
samym poziomie, czy jest jakaś tendencja spadkowa?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że raczej ilość dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy
uczęszczających do innych przedszkoli jest stała. Na ten cel przeznacza się dość pokaźną
kwotę, bo około 140.000,00 zł. Tam gdzie jest to możliwe czynione są starania, aby mocno
wychodzić naprzeciw rodzicom np. jeżeli jest potrzeba to przedszkole w Leśnicy jest otwarte
od godz. 530, bo rodzic rozpoczyna pracę od godz. 600. Staramy się mocno wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom rodziców, ale pomimo tego są sytuacje gdzie rodzic jedzie do pracy do
Kędzierzyna-Koźla i zabiera dziecko ze sobą do przedszkola w Kędzierzynie-Koźlu.
Radny Pan Garbacz zaznaczył, że pytanie to było podyktowane tym, że skrupulatnie trzymamy
pieczę nad wydatkowaniem środków finansowych na oświatę. W tym miejscu chodzi o średnią
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która co roku nie jest osiągana
i dopłaty z tego tytułu stanowią kwotę około 50.000,00 zł. Przedszkola także funkcjonują
w ramach środków przeznaczonych na oświatę i należałoby skupić się nad obniżeniem kosztów
na ten cel.
Radny Pan Teodor Jahn odniósł się do przesunięć środków finansowych w budżecie Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, a chodzi o realizację dwóch zadań inwestycyjnych, które
w bieżącym roku nie doszły do skutku. W związku z tym, jak się to przełoży na przyszłoroczny
projekt planu zakładu budżetowego, gdyż była zabezpieczona pewna kwota, a wykonanie
wynosi zero?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wyjaśniła, że
zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Zielonej w Leśnicy zostało
zrealizowane i pozostała kwota stanowi oszczędność na zadaniu. Nie wykonano zadania
dotyczącego przebudowy wraz z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej ul. Dworcowej
w Leśnicy, które częściowo jest ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok.
Radny Pan Jahn – można powiedzieć, że ul. Dworcowa w Leśnicy od lat nie ma „szczęścia” do
wykonania i środki są przesuwane na kolejne lata.
Pan Burmistrz odniósł się do tej wypowiedzi, twierdząc, że w 2016 roku zrealizowano
rozbudowę sieci wodociągowej na terenie osiedla Popice w Zalesiu Śląskim, z którego
korzystają nasi mieszkańcy oraz rozbudowę sieci w Leśnicy przy ul. Zielonej, gdzie już dziś
lokuje się nowy przedsiębiorca. Jeżeli natomiast chodzi o ul. Dworcową w Leśnicy to na dzień
dzisiejszy gmina musiałaby wydać kwotę około 200 tys. zł na uzbrojenie działek powiatowych.
Przy dość ograniczonych środkach finansowych staramy się wybrać realizację tych zadań, które
są pilne dla naszych mieszkańców już mieszkających.
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Radny Pan Jahn – pytanie było podyktowane tym, że wkrótce będzie składany wniosek
taryfowy na wodę i odprowadzanie ścieków na 2017 rok, gdzie podstawą wyliczeń są koszty,
które należy ponieść.
Radny Pan Garbacz poprosił o wyjaśnienie tematu dotyczącego utworzenia Centrum Usług
Wspólnych w Leśnicy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że pierwotnie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50.000,00
zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania gimnazjum na
budynek administracji. Jednak do tej pory nie posiadamy pewnych informacji jakie projekty
będą mogły uzyskać dofinansowanie. W związku z tym planuje się przesunąć środki na Lokalny
Program Rewitalizacji. Nie chcielibyśmy jednak zamykać się tylko na realizację jednego
zadania i dlatego w ramach zapisów Programu Rewitalizacji ujęto kilka zadań, w tym również
Centrum Usług Wspólnych oraz modernizację kąpieliska miejskiego w Leśnicy. W miesiącu
grudniu br. podjęta zostanie ostatecznie decyzja związana z wydatkowaniem środków
w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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 XXV/117/16 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 13 radnych).
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- opłaty prolongacyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał były tematem
wspólnego posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 9 listopada
2016 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad przypomniał, że stawki podatków utrzymane są na dotychczasowym
poziomie, a temat podatku rolnego pozostaje bez zmian, gdyż cena 1 dt żyta stanowiąca
podstawę naliczenia podatku jest niższa w stosunku do roku bieżącego.
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Następnie zwrócił się do radnych, czy chcieliby się jeszcze wypowiedzieć w kwestii stawek
podatku i opłaty prolongacyjnej?
Radny Pan Garbacz potwierdził, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych, ale zwrócił się z zapytaniem jaka jest różnica pomiędzy projektem
uchwały dotyczącym opłaty prolongacyjnej, a podjętą uchwałą w tej sprawie w 1998 roku?
Przewodniczący obrad stwierdził, że zmiana uchwały wynika ze zmiany podstawy prawnej
umieszczonej w nagłówku uchwały.
Pan Burmistrz zaznaczył, że od 1998 roku w naszej gminie była stosowana opłata
prolongacyjna, a z powodu zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa dotychczasowa uchwała
z końcem roku przestanie funkcjonować. W związku z tym, aby zachować status quo, czyli
możliwość wydłużania okresu płatności podatków wprowadza się opłatę prolongacyjną.
Reasumując przedłożony projekt uchwały wprowadza opłatę prolongacyjną w oparciu
o aktualnie funkcjonujące przepisy prawne.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekty uchwał w sprawie:
- określenia stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- opłaty prolongacyjnej
oraz zarządził głosowanie w kwestii podjęcia tychże uchwał.
Rada Miejska w Leśnicy kolejno głosowała nad podjęciem poszczególnych uchwał. Wszystkie
uchwały podjęto jednogłośnie, a mianowicie:
- uchwałę Nr XXV/118/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (głosowało
13 radnych),
- uchwałę Nr XXV/119/16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
(głosowało 13 radnych),
- uchwałę Nr XXV/120/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej (głosowało 13 radnych).
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2016 – 2023”
Pan Burmistrz poinformował, że sołectwo Raszowa posiadało „Plan Odnowy Miejscowości
Raszowa na lata 2007 – 2015”. W tej chwili plan ten przestał funkcjonować i mieszkańcy
postanowili wdrożyć nowy plan Odnowy Miejscowości Raszowa obejmujący lata 2016 -2023.
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Plan zawiera tabelę obrazującą wszystkie przedsięwzięcia, które planuje się zrealizować
w miarę możliwości w ramach programu długoterminowego, ich cel, przeznaczenie oraz
szacunkowe koszty i ewentualne źródła finansowania. Stanowi on podstawę przy składaniu
wniosków na realizację różnych celów w ramach środków Unii Europejskiej. Plan jest w dużej
mierze zbieżny z poprzednio funkcjonującym planem, ale zmodyfikowano część inwestycji
zaplanowanych w poprzednim planie, gdyż zostały one zrealizowane, a pewne działania tzw.
miękkie (uroczystości, imprezy wiejskie) będą w dalszym ciągu kontynuowane.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2016 – 2023” oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/121/16 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2016 – 2023” (głosowało 13
radnych).
- uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy program był tematem wspólnego
posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 9 listopada 2016 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały. Jednak członkowie komisji
wskazali, aby zwiększyć środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i tym samym
zwiększyć finansowanie programu o kwotę 16.000,00 zł. W związku z powyższym dokonano
zmiany zapisu § 7 pkt 2 Finansowanie Programu, który otrzymuje brzmienie: „Na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę
340.000,00 zł, słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych”. Do pozostałych zapisów
członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

9
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/122/16 w sprawie uchwalenia
programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (głosowało 13 radnych).
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica
na lata 2016-2022
Pan Burmistrz poinformował, że program rewitalizacji obejmuje wieloletni program działań
w sferze

społecznej,

gospodarczej,

przestrzenno-funkcjonalnej,

technicznej

lub

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego
oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach: społecznej, przestrzennej
i gospodarczej tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe
dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór
zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną
diagnozą.
W wyniku nowej perspektywy unijnej, wiemy, że w przyszłym roku będzie możliwość
ubiegania się o środki zewnętrzne na zadania związane z rewitalizacją zdiagnozowanej
przestrzeni publicznej naszej gminy, którą chcielibyśmy zrealizować. Lokalny Program
Rewitalizacji (LPR) obejmuje przestrzenie publiczne w miejscowości Leśnica (przede
wszystkim teren gdzie znajduje się szkoła specjalna, gimnazjum, szkoła muzyczna, kąpielisko
miejskie) oraz obejmuje również obszar Góry Świętej Anny.
W LPR wykazano również zdegradowane tereny wiejskie, jednakże na te tereny w przyszłym
roku nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego. Ten program przewiduje tylko i wyłącznie realizację celów
zapisanych w LPR, które są umiejscowione w miastach. Na terenie miasta Leśnica pojawia się
również przestrzeń, która wymaga rewitalizacji, czyli kąpielisko miejskie.
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem bardzo obszernym na który składa się wiele
procesów. Tworzenie dokumentacji w tym zakresie jest również objęte dofinansowaniem.
Koszt całkowity sporządzenia dokumentacji wynosi 12.000,00 zł, z czego wsparcie ze środków
zewnętrznej wynosi 90 %. W województwie opolskim każda gmina miejska lub miejsko-
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wiejska ma w 2017 roku potencjalną możliwość pozyskania funduszy z Regionalnego
Programu Operacyjnego na tworzenie takowego programu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 2016 – 2022 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/123/16 w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 2016 – 2022 (głosowało 13
radnych).
Ad. pkt 5
Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że temat ten częściowo był omówiony na poprzedniej
sesji, gdzie wspomniano, że do tut. urzędu nie wpłynęła jeszcze analiza oświadczeń
majątkowych z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, która wpłynęła do tut. Urzędu
w dniu 2 listopada 2016 r. (znak: 1612-AP40312.15.2016), a dotycząca złożenia oświadczeń
majątkowych przez przewodniczącego rady, burmistrza, radnych, zastępcy burmistrza,
skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak
również kierowników referatów występujących jako osoby, które w imieniu burmistrza wydają
decyzje administracyjne.
Z analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez urząd skarbowy wynika, że wszystkie
osoby o których wcześniej wspomniano, złożyły swoje oświadczenia majątkowe w terminach
określonych ustawą.
Złożone oświadczenia majątkowe w większości zostały wypełnione w sposób prawidłowy.
W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, najczęściej o charakterze formalnym.
Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
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- 30 października br. Ochronka Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy obchodziła jubileusz 20lecia,
- 3 listopada br. w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja dotycząca bioróżnorodności,
czyli projektów zrealizowanych na terenie województwa opolskiego

w zakresie

bioróżnorodności, podczas której Pan Burmistrz Leśnicy przedstawił działania związane
z Geoparkiem w Górze Świętej Anny jako przykład dobrej praktyki,
- 5 listopada br. odbyła się po raz pierwszy impreza sportowa pn. Leśnicka Piątka,
- 10 listopada br. odbyło się posiedzenie Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego w ramach
wypracowania i przedyskutowania zbliżającego się naboru na realizację termomodernizacji
budynków. W ramach tego naboru zamierzamy złożyć projekt dotyczący termomodernizacji
przedszkola w Raszowej.
- 14 listopada br. odbyło się posiedzenie Związku „Jedź z nami” w sprawie planu transportu.
W roku 2017 Związek będzie realizował tylko i wyłącznie transport edukacyjny, a od stycznia
2018 roku transport wszystkich mieszkańców naszej gminy i gmin w powiecie strzeleckim.
- 17 listopada br. wspólnie z Zastępcą Burmistrza, Panem Starostą Strzeleckim oraz Posłem
Gallą uczestniczono w Warszawie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w rozmowach na temat projektu Góra Świętej Anny. Jak już wiadomo projekt ten nie uzyskał
pozytywnej oceny w Ministerstwie, pomimo tego, że dwa samorządy tj. samorząd Gminy
Leśnica i samorząd Powiatu Strzeleckiego chciały realizować pięć poddziałań, w tym dwa na
terenie Skarbu Państwa (Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze Świętej Anny).
Pierwotnie w wyniku rozmów z Wojewodą Opolskim otrzymano informację, że na takie
działanie uzyskamy środki finansowe, jednak należy ponieść koszty związane z wykonaniem
projektu na remont pomnika i amfiteatru, należących do Skarbu Państwa oraz wniesienie
potrzebnego wkładu własnego (po 1,5 mln zł na powiat i gminę). Następnie Pan Wojewoda
stwierdził, że nie jest w stanie wyłożyć środków na stworzenie dokumentacji i związku z tym
znowu dwa samorządy wygospodarowały w swoich budżetach środki finansowe w wysokości
150.000,00 zł/każdy. Ponadto na dwa dni przed złożeniem fiszy projektowej wpłynęło do nas
pismo informacyjne z ministerstwa, że projekty realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego będą dofinansowane, ale tylko do kwoty netto. Vat w przypadku uzyskania
dofinansowania jest niekwalifikowany, a co za tym idzie skutkowałoby to tym, że należałoby
ponieść dodatkowe wydatki w wysokości około 1,5 mln. zł na zapłacenie VAT-u przy realizacji
zadania na terenie Skarbu Państwa (cały projekt opiewa na kwotę 20 mln zł, z czego na pomnik
i amfiteatr planowano przeznaczyć kwotę 12 mln. zł). W odpowiedzi na to pismo zaznaczono,
że zadanie będzie realizowane pod warunkiem, że Vat będzie kwalifikowany. Marszałek
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Województwa wspólnie z Wojewodą Opolskim wysłali 15 projektów z województwa
opolskiego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzyskania
dofinansowania w ramach kontraktu terytorialnego, gdzie projekt Góra Świętej Anny znalazł
się na pierwszym miejscu. Po ocenie ministerstwa okazało się, że Góra Świętej Anny w ogóle
nie otrzyma dofinansowania. Z uzyskanej informacji wynika, że projekt obejmuje za dużo
zadań związanych z przeprowadzeniem remontu dróg dojazdowych, które obecnie są w złym
stanie. Obydwa samorządy do wniosku przystąpiły bardzo rzetelnie, otrzymały różne
wskazówki. W wytycznych czytano, że przy realizacji zadania 40 % kosztów może dotykać
infrastruktury dookoła zabytku. Z drugiej strony posiadaliśmy interpretację, że inwestycje
prowadzone na terenie pomnika historii, a Góra św. Anny takim pomnikiem jest, wszystkie są
kwalifikowane. Wszystkie zaplanowane inwestycje miały być realizowane na terenie pomnika
historii, ale jednak staraliśmy się zachować ten podział 60 % kosztów inwestycji (remont
Pomnika Czynu Powstańczego wraz z zabezpieczeniem skarpy oraz kompleksowa przebudowa
amfiteatru jako dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków) i 40 % (remont Groty Lourdzkiej,
części Kalwarii, Ołtarza Papieskiego, odnowienie Rynku). W wyniku rozmów z Panią Dyrektor
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która zajmuje się tematyką funduszy
unijnych otrzymano informację, że pomimo tego, że inwestycje mają być zrealizowane na
terenie Pomnika Historii w centrum Góry Świętej Anny nie uzyskują one akceptacji przez
ministerstwo i nie mogą być realizowane. Prawdopodobnie realizacja projektu sprowadza się
do tego, że Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr moglibyśmy zrealizować, ale nie inne
inwestycje. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Panem Wojewodą w jakim kierunku
zmierzać.
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” – w dniu
18 listopada br. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Łączna kwota wniosku to kwota 4.057.702,00 zł, a wysokość planowanego
dofinansowania ma wynieść 1.801.434,00 zł. W ramach zgłoszonego zadania planuje się
zrealizować drugą część ul. Kościuszki, ul. Powstańców Śląskich, ul. Strażacką, ul. Kościelną
i częściowo ul. XV Lecia. Po części ta inwestycje jest powiązana z remontem drogi przez
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich m. in. wymiana asfaltu, remont drogi
ul. Kościuszki i ul. Strażacka.
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- zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki Kozielskie” –
w trakcie przygotowania jest dokumentacja. Na to zadanie istnieje możliwość otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dla budowy można otrzymać
250 tys zł. do 1 kilometra. Długość drogi w projekcie wynosi 1.327,74 m.
- nowe przetargi na energię elektryczną na oświetlenie ulic i oświetlenie obiektów – zostały
zawarte umowy na dostarczenie energii elektrycznej. Ceny uzyskane w przetargach są niższe
niż dotychczasowe ceny. Obecny umowy kończą się z dniem 31 grudnia 2016 r.
- w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich uzyskano pozwolenie na przebudowę
i rozbudowę klubu wiejskiego w Krasowej wraz z budową budynku gospodarczego,
- wykonano rozeznanie cenowe na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Placu
Narutowicza – Rynek w Leśnicy. W ramach zabezpieczonych środków finansowych
w tegorocznym budżecie gminy została wykonana instalacja monitoringu na nowym boisku,
która obejmuje również obecne boisko LZS, a w ostatnim czasie w formie testu mamy objęty
monitoringiem wizyjnym Rynek w Leśnicy.
- zadanie dotyczące rozbiórki budynków przy ul. Kozielskiej w Leśnicy – trwają prace
rozbiórkowe budynku mieszkalnego i gospodarczej przy ul. Kozielskiej w Leśnicy przez
wykonawcę zadania firmę Gabart s. c. z Izbicka,
- trwają prace związane z rozbiórką budynków gospodarczych na Placu Marka w Leśnicy.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 2 listopada 2016 r. Natomiast w dniu 9
listopada 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej, gdzie
tematyka dotyczyła uchwał, które zostały już wcześniej omówione podczas dzisiejszej sesji.
Następnie

przewodniczący

obrad

oddał

głos

Panu

Teodorowi

Wyschka

–

wiceprzewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu przedstawienia
informacji z posiedzenia komisji.
Pan Wyschka poinformował, że w dniu 2 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji
poświęcone wizytacji dróg polnych do remontu (teren gminy Leśnica).
Temat ten szczegółowo omówił i przedstawił Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej. Jedna z ważniejszych rzeczy dotyczy, że w przypadku budowy
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nowych odcinków dróg na użytkach drogowych stanowiących drogi gruntowe należy wystąpić
z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia budowlanego na realizowane
zadanie. Natomiast remont i przebudowa dróg utwardzonych wymagają jedynie zgłoszenia
zamiaru robót.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Piotr Garbacz poruszył następujące tematy:
1. rozpoczął się okres grzewczy, a zatem jak przedstawia się sprawa palenia w piecach
centralnego ogrzewania, konkretnie chodzi o emisję zanieczyszczeń, czyli czym i jak palimy?
Znajdujemy się przy Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny, w pięknej otulinie, a wokoło
mamy już zakłady produkcyjne. Na domiar tego mieszkańcy nie wiedzą, jak wykorzystywać
rodzaje paliw do ogrzewania mieszkań (wieczorem natężenie dymu jest tak wielkie, że nie ma
czym oddychać). W telewizji można oglądać programy poświęcone tej tematyce i możnaby
zorganizować jakieś formy szkolenia dla naszych mieszkańców. W związku z tym, czy my jako
gmina, włodarze tej miejscowości nie mamy takiego narzędzia, aby w jakiś sposób
monitorować, ewentualnie kontrolować i nakładać na mieszkańców jakieś sankcje np.
mandaty? Jednak do mieszkańca w dzisiejszych czasach najbardziej przemawia, jeżeli poniesie
jakąś konsekwencję w formie pieniężnej. Czy jako gmina mamy możliwość wpłynięcia na to
jaka jest jakość powietrza lub czy można przeprowadzać kontrolę wspólnie z Policją?
Pan Burmistrz zaznaczył, że Gmina Leśnica od bieżącego roku udziela wsparcia finansowego
do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne powodujące poprawę stanu
środowiska. Dotacja udzielana jest do nowych systemów grzewczych posiadających atest.
Mogą to być urządzenia grzewcze na paliwo stałe, gazowe, olejowe, elektryczne oraz
urządzenia dające największy efekt ekologiczny tj. pompy ciepła. Drugi element edukacyjny
dotyczy przeprowadzenia prelekcji oraz warsztatów praktycznych w dniu 30 listopada br.
w budynku Galerii Sztuki w Leśnicy. Temat będzie dotyczył ekonomicznego spalania węgla
i drewna jako środka walki z niską emisją i zostanie omówiony przez ekspertów w tej
dziedzinie.
Problem spalania jest problemem globalnym, nie tylko gminy Leśnica. Przeprowadzenie
kontroli nie będzie skutkowało niczym, gdyż zasadniczo w sposób jednoznaczny nie można
udowodnić winy, że ktoś pali śmieci lub plastiki. W pierwszej kolejności zobaczymy, czy
wdrożone działania ekologiczne pomogą poprawić jakość powietrza w gminie Leśnica.
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2. zaproponował, aby wzbogacić tabor samochodowy występujący w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Leśnicy o nowy pojazd w postaci zamiatarki, gdyż byłoby to bardziej
efektywniejsze. Ewentualnie mogłoby to być takie urządzenie, taki pojazd, który byłby
wielosezonowy, czyli może służyć jako zamiatarka lub pług do odśnieżania. Niejednokrotnie
pracownicy ZGK zatrudnieni na stałe lub umowę zlecenia zamiatają ulice i chodniki przy
ulicach. W przypadku zakupu mamy jednego kierowcę, bądź dwóch kierowców zmianowych.
W związku z powyższym, czy Pani dyrektor przymierzała się do zakupu tego rodzaju pojazdu?
Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy zaznaczyła, że
ZGK w swoich zasobach posiadał samochód wielofunkcyjny typu Multicar, który służył jako
zamiatarka, kosiarka, posiadał pług do odśnieżania oraz zwyżkę. W chwili obecnej nie
przymierzamy się do zakupu samochodu wielofunkcyjnego, gdyż są to ogromne koszty.
W przyszłości można zastanowić nad takowym zakupem, ale należy także zaznaczyć, że nie
ma takich zim jak występowały kiedyś.
Natomiast w kwestii osób zamiatających ulice w okresie letnim, są to osoby bezrobotne
zatrudnione w ramach prac interwencyjnych na które otrzymujemy dofinansowanie
z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. Po okresie zimowych są oczyszczane
wszystkie nasze drogi gminne przez specjalną zamiatarkę, która zamiata również drogi
powiatowe.
Pan Burmistrz dodał, że koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego jest bardzo spory i należy
się zastanowić, czy mamy w budżecie na 2017 r. środki finansowe na ten cel. Drugi element to
czynnik społeczny, gdyż Panie zamiatające ulice, co roku pytają się o prace interwencyjne.
Radny Pan Garbacz podkreślił, że nie chodzi o to, aby zabrać komuś miejsce pracy, bo takie
osoby są też potrzebne np. do wyplewienia, wykaszania miejsc do których nie można dojechać
samochodem. W ciągu roku można zadania podzielić.
Dodał, że wspieramy straż pożarną między innymi poprzez zakup samochodów pożarniczych
to w przyszłości warto byłoby zastanowić się nad zakupem pojazdu wielofunkcyjnego do ZGK.
W tej chwili pracownicy ZGK zamiatają przez długi okres czasu, gdybyśmy mieli taką
zamiatarkę to jest ona w stanie wysprzątać całą gminę, a nie tylko miasto Leśnica. Można to
efektywniej zrobić i jest to oszczędność czasu i pracy. Takowy zakup można zaplanować
dopiero w budżecie na 2018 rok.
Pan Burmistrz podkreślił, że temat zostanie rozważony.
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3. w ciągu roku kalendarzowego mamy dwa święta narodowe w miesiącu maju i w listopadzie.
Jako nauczyciel, kiedyś wychowawca, członek komisji oświaty, jako patriota i jako Polak
uważa, że powinniśmy jako społeczność dbać o to, aby na naszym terenie były przejawy
patriotyzmu, pielęgnowania tych wartości, które wywodzą się z korzeni. Bardzo ceni się
kultywowanie tradycji, w bardzo dobrym stopniu jest upowszechniany regionalizm. Gmina
żyje, bo jest gminą miejsko-wiejską. Jednak chodzi o to, aby w święto Konstytucji 3 maja, bądź
w Święto Pracy oraz Święto Niepodległości w jakiś sposób zainicjować taką imprezę o zasięgu
gminnym, która by pokazała i medialnie, i naszemu społeczeństwu, że my jako Leśnica
jesteśmy też zwolennikami tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Można
popatrzeć na inne sąsiednie gminy, które w jakiś sposób pielęgnują tradycje patriotyczne np.
gmina Zdzieszowice. Dzień wcześniej przed Świętem Niepodległości była wieczornica,
w następnym dniu odbyła się msza święta, po której odbył się przemarsz wszystkich jednostek
podległych urzędowi do pomnika Powstańców Śląskich, gdzie zostały złożone wiązanki.
Śledząc rok po roku to w naszej gminie nic takiego się nie dzieje. Każdorazowo jest składana
tylko wiązanka kwiatowa. Uważam, że my jako Polacy mając takich rodaków jak Jan Paweł II,
który był wielkim patriotą, a w historii było wielu patriotów z których możemy czerpać wzorce,
że tego typu formę celebracji tego święta należałoby uwidocznić w naszym środowisku. Taka
prośba myślę, że będzie ona dobrze odebrana, media będą miały pole do popisu w postaci tego,
że w Leśnicy zaczyna się dziać i pojawiają się barwy biało-czerwone. Nie można powiedzieć,
że w Leśnicy nie ma patriotyzmu. Patriotyzm bierze się przede wszystkim z domu, szkoły, ale
wydaje mi się, że jest to za mało. Władze samorządowe powinny dbać o ten wizerunek
i kultywować tą tradycję, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zaapelował, aby
barwy biało-czerwone były widoczne w naszym regionie, żebyśmy mieli możliwość złożenia
kwiatów, odśpiewania pieśni patriotycznych, wykorzystania tych atutów w gminie, które
posiadamy np. orkiestra. Mamy żółto-niebieskie barwy terenu Leśnicy, województwa
opolskiego i piękne biało-czerwone barwy narodowe.
Pan Burmistrz podkreślił, że każda gmina ma swoją specyfikę i plan na patriotyzm. Również
w Gminie Leśnica odbywają się uroczystości w ramach święta w dniu 11 listopada i 3 maja,
ale także w każdej ze szkół oraz szkoła muzyczna co roku od wielu lat organizuje
okolicznościowy koncert z tej okazji. Mamy także taką specyfikę, że posiadamy Górę Świętej
Anny, nie tylko jako punkt kultu religijnego, ale także jako miejsce historyczne. Zawsze
w miesiącu maju odbywa się wielka uroczystość przy współudziale Gminy Leśnica, Powiatu
Strzeleckiego i Marszałka Województwa Opolskiego upamiętniająca III powstanie śląskie.
Akcenty patriotyczne faktycznie w naszej gminie funkcjonują. Chociaż patrząc na uroczystości
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odbywające się na Górze Świętej Anny, to zbyt wielu naszych mieszkańców nie uczestniczy
w tej imprezie, pomimo tego, że jest to na terenie naszej Gminy.
Niemniej jednak Pan Burmistrz zaznaczył, że w głos Pana radnego mocno się wsłucha.
Radny Pan Garbacz dodał, że nie można powiedzieć, że w naszej gminie nic się nie dzieje. Jest
dużo imprez np. 11 listopada jest obchodzone Święto Marcina, które osobiście bardzo szanuje
i lubi, gdyż jest to święty i też jest za tym, aby kultywować tą tradycję. Można to wszystko
pogodzić poprzez wprowadzenie dzień wcześniej wieczornicy lub przemarsz wspólnie z
orkiestrą i złożeniem uroczyście kwiatów na pomniku.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXV
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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