Protokół Nr XXVI/16
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 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 28 listopada 2016 r.
4. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok - podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
- uchwały budżetowej gminy na 2017 rok,
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Grafik”,
- przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji,
- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017,
- uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Leśnica na rok 2017.
6. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady na rok 2017.
7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej 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 Pana Kamila Kanieckiego – przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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w Opolu.
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).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 listopada 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
28 listopada 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przekazano
w dniu 19 grudnia 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 28 listopada 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok - podjęcie uchwały
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 25.750,00 zł, z tego:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania - 21.450,00 zł
wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży działek budowlanych,
budynków i lokali
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych
z tytułu podatków i opłat

-

300,00 zł
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- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-

- 4.000,00 zł

prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych
z tytułu podatków i opłat
b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 25.750,00, z tego:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

- 9.450,00 zł

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wpływy
z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

300,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, w tym od osób prawnych
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- 4.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych, w tym od osób fizycznych
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

- 12.000,00 zł

za korzystanie ze środowiska
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2016 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/124/16 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2016 rok (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Przewodniczący obrad poinformował, że radni otrzymali wcześniej projekt wieloletniej
prognozy finansowej oraz projekt budżetu gminy na 2017 rok.
Komisje problemowe Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r. przeprowadziły
analizę projektu wieloletniej prognozy finansowej.
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Projekt wieloletniej prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 459/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Pan Burmistrz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji rady padło pytanie na temat
brakującej kwoty w roku 2018 na rozbudowę remizy OSP w Raszowej. Kwotę w wysokości
200.000,00 zł zamierza się przeznaczyć na zadanie dotyczące termomodernizacji i wymiany
źródła ciepła w budynku przedszkola w Raszowej. Wskazana kwota w I półroczu 2017 r.
powróciłaby na zadanie dotyczące remizy OSP w Raszowej, aby w przyszłości móc
przeprowadzić przetarg na jego realizację. Tym samym zostanie uzupełniony limit wydatków
na 2018 rok.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/125/16 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 14 radnych).
- uchwały budżetowej gminy na 2017 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się wspólne
posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy poświęcone między innymi
tematyce dotyczącej budżetu gminy na 2017 rok.
Komisje przeprowadziły analizę projektu budżetu gminy na 2017 rok, w wyniku której
pozytywnie zaopiniowały przedłożone materiały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
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3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji,
5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący obrad stwierdził, że zgodnie z § 3 ust. 7 Uchwały Nr L/296/10 Rady Miejskiej
w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu Burmistrz
na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu budżetu gminy.
W związku z powyższym oddał głos Panu Burmistrzowi w celu przedstawienia projektu
autopoprawek do projektu budżetu gminy wraz z uzasadnieniem.
Pan Burmistrz poinformował, że w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2017 rok z dnia
14 listopada 2016 r. proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
- przesunąć środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł z zadania dotyczącego rozbudowy
remizy OSP w Raszowej na zadanie dotyczące termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w
budynku przedszkola w Raszowej. Pierwotnie planowano, że na realizację zadania przeznaczy
się środki w wysokości 1 mln zł, ale okazało się dofinansowanie do zadania będzie niższe niż
wcześniej planowano. W związku z powyższym zabezpieczono kwotę 1,2 mln zł, aby móc
przystąpić do realizacji tego zadania w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.
Następnie w pierwszym półroczu 2017 r. planuje się zwrócić przesunięte środki na remizę OSP
w Raszowej, której rozbudowa jest planowana na dwa lata tj. rok 2017 i 2018 (I półrocze 2017
r. nastąpi przeprowadzenie procedury przetargowej, zaś w II półroczu 2017 r. planuje się
rozpocząć proces inwestycyjny).
- przesunąć zadanie z jednego działu do drugiego. Projekt realizowany przez Gminny Zarząd
Oświaty w Leśnicy w gimnazjum, szkołach podstawowych pierwotnie był ujęty w dziale 801
Oświata i wychowanie, ale w wyniku uzgodnień z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu
realizacja projektu została przesunięta do działu 750 Administracja publiczna. Nazwa zadania
„Realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i
wyrównują dysproporcje edukacyjne” oraz jego kwota pozostają bez zmian.
- przesunąć środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z pierwotnie zaplanowanych 15.000,00
zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan
wynosił 115.000,00 zł, a po zmianie 120.000,00 zł.
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Dodał, że powyższe zmiany były szczegółowo omawiane także podczas wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są ewentualne pytania w tym temacie.
W wyniku braku pytań przewodniczący obrad poinformował, że głosowanie nad projektem
autopoprawki odbędzie się w punkcie 5 procedury uchwalenia budżetu pn. „Dyskusja
i głosowanie poprawek do projektu budżetu”.
Następnie przewodniczący obrad stwierdził, że przystępuje się do realizacji porządku obrad
zgodnie z wymogami ujętymi w procedurze uchwalania budżetu.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na
2017 rok.
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 457/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok oraz uchwałę Nr 458/2016 z dnia 29 listopada
2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Leśnica na 2017 rok. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji
Stanowisko Komisji:
Komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie
sformułowały żadnych wniosków.
4) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji
W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zachodziła potrzeba zajmowania
stanowiska w tym zakresie.
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5) dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu autopoprawek
Burmistrza do projektu budżetu gminy przedstawionego przed przystąpieniem do realizacji
kolejnych punktów przewidzianych w procedurze uchwalania budżetu gminy.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem proponowanych zmian w projekcie
budżetu na 2017 rok.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy
na 2017 rok przedstawiony został w pkt 1 i w związku z tym zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/126/17 w sprawie uchwały budżetowej
gminy na 2017 rok (głosowało 14 radnych – 14 głosów za).
- zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Grafik”
Pan Kamil Kaniecki – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
poinformował, że rezerwat przyrody „Grafik” został utworzony w 1997 roku i jego powierzchnia
wynosi 27,01 ha. Rezerwat przyrody „Grafik” jest rezerwatem leśnym i został ustanowiony w
celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu bukowego o
charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych. Administracyjnie położony
jest na obszarze Gminy Leśnica, a zarządza tym obszarem Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
W ramach inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby stworzenia planu ochrony stwierdzono, że
zbiorowiska leśne rezerwatu reprezentowane są przez kwaśną buczynę niżową, która
jednocześnie jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. W trakcie prowadzenia badań
terenowych nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń istniejących i potencjalnych, wewnętrznych
lub zewnętrznych, które wymagałyby podjęcia działań ochronnych. Stan zachowania
występujących zbiorowisk leśnych i populacji gatunków chronionych, które stanowią przedmiot
ochrony w rezerwacie jest na tyle dobry, że uznano, że nie ma potrzeby sztucznego wspomagania
przyrody w tym miejscu. To pociągnęło za sobą fakt, że wskazano objęcie całego obszaru
rezerwatu jako obszaru ochrony ścisłej, czyli powstrzymanie się od jakichkolwiek działań, które
umożliwiłyby przebieg naturalnych procesów przyrodniczych na terenie rezerwatu. Teren
rezerwatu położony jest w całości w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000
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Góra Świętej Anny o powierzchni 5 084,28 ha, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych.
Dla siedlisk, które są przedmiotem ochrony zarówno w rezerwacie, jak i w granicach całego
obszaru nie wskazuje się obszarów ochrony czynnej i krajobrazowej. Nie identyfikuje się oraz
nie określa sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. Również nie określa się działań ochronnych na
obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.
Dodał, że ustawa o ochronie przyrody wymaga, aby projekty planu ochrony, które stają się aktem
prawa miejscowego (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będzie
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego) były zaopiniowane przez
właściwe miejscowo rady gminy i podjęte w formie uchwały.
Przewodniczący obrad dodał, że ubolewa nad faktem, że tak późno został ustanowiony rezerwat
leśny, bo nieprzemyślane do końca działania przyniosły swoje konsekwencje. Przyroda się
odbuduje, ale mogła znajdować się w trochę lepszym stanie.
Radny Pan Ryszard Golly odniósł się do tematu chylących drzew w rezerwacie, które bardzo
często spadają na jezdnię. Co w takiej sytuacji należy zrobić?
Pan Kaniecki wyjaśnił, że co pewien czas wspólnie z zarządzającym tym obszarem czyli
Nadleśnictwem Strzelce Opolskie dokonuje się przeglądu drzewostanu. Przy czym, gdy mówi
się o zagrożeniu bezpieczeństwa powszechnego to w tym momencie nie obowiązują żadne
zakazy obowiązujące w rezerwacie. Nadleśnictwo usuwa te zagrożenia na bieżąco.
Pan Golly dodał, że pytanie było podyktowane tym, że w przypadku złamania gałęzi, która spadła
na ulicę i przyjeżdża do zdarzenia straż pożarna to występują różnego rodzaju problemy tzn.
należy prowadzić dokumentację, dlaczego zostało ścięte drzewo w całości.
Pan Kaniecki – z posiadanej wiedzy przepisy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew nie
odnoszą się do gruntów leśnych. Rezerwat leży na gruntach leśnych i wygląda to trochę inaczej.
Ustawa mówi o sporządzaniu dokumentacji przy udziale przedstawiciela gminy, który zajmuje
się wycinką drzew.
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Grafik” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/127/16 w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Grafik” (głosowało 14 radnych).
- przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica”
do realizacji
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza poinformował, że na poprzedniej sesji Rady
Miejskiej został wycofany z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji w związku z trwającą
procedurą uzgadniania tego dokumentu przez doradcę energetycznego, Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Opolu. Na wskutek tych uzgodnień zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia
zmian, które dotyczyły harmonogramu realizacji działań. Harmonogram stanowi rdzeń
przedłożonego dokumentu. Wprowadzono również kilka zmian o charakterze redakcyjnym,
które nie mają wpływu na meritum. Na podstawie tego dokumentu zarówno gmina, jak i
instytucje znajdujące się na terenie naszej gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze
środków unijnych. O sporządzenie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej zwrócił się do
gminy Powiat Strzelecki, który zamierza realizować na naszym terenie remont drogi powiatowej
Zalesie Śląskie – Cisowa. Tego typu inwestycja musi zostać zawarta w aktualizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej. Projekt został złożony przez Powiat Strzelecki w ramach dużego
projektu subregionalnego do Marszałka Województwa Opolskiego. Także Związek PowiatowoGminny „Jedź z nami” zwrócił się o ujęcie w harmonogramie planowanego zakupu dla całego
związku taboru autobusowego. To również spowodowało konieczność wykonania aktualizacji.
Ten dokument znacznie został przebudowany w stosunku do planu który obecnie posiadamy.
Reasumując, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej została wykonana w związku z
planowanymi na terenie naszej gminy inwestycjami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej
(dodanie nowych inwestycji związanych z budową dróg, bądź zakupem taboru autobusowego)
oraz zadaniami edukacyjnymi pn. projekt „Bądź energetycznie oświecony” lub warsztaty
edukacyjne „Pal i daj żyć innym”, które były wymagane w procesie uzgodnień tego dokumentu.
Będzie on również potrzebny, aby uzyskać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na inwestycję dotyczącą termomodernizacji i wymiany źródła ciepła
w budynku przedszkola w Raszowej.
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Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, że program gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem,
który powinien nam ułatwić pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Zawiera wiele ciekawych
informacji i warto się z tym dokumentem zapoznać. Wyliczone efekty bardzo optymistycznie
brzmią, gdyż do 2020 roku mamy zmniejszyć emisję pyłów PM 2,5 i pyłu PM 10 do około 30
%, zredukować emisję dwutlenku węgla do 1868 t w ciągu roku. Na pewno część tych
zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu, zredukuje się i będzie lepiej. Czytając ten dokument
można się dowiedzieć, jakie efekty przyniosą inwestycje, które są planowane na przyszły rok np.
termomodernizacja przedszkola w Raszowej (efekt będzie wynosił 65 MWh w ciągu roku, z
produkcji energii z OZE 32,7 MWH/rok) lub wymiana pieców centralnego ogrzewania
zaoszczędzi nam 23 t CO2. Ponadto dwie inwestycje drogowe zaplanowane przez Powiat
Strzelecki też powodują redukcję dwutlenku węgla (droga Zalesie Śląskie – Cisowa – 74 t, a
droga Strzelce Opolskie – Dolna – 83 t). Zwrócił również uwagę na fakt, że podjęte działania w
kierunku wymiany pieców centralnego ogrzewania spowodują bardzo pokaźną redukcję
dwutlenku węgla, bo aż 605 t.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do
realizacji oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/128/16 w sprawie przyjęcia
aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica” do realizacji (głosowało 14
radnych).
- uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017
Pan Burmistrz poinformował, że od kilku lat w budżecie gminy posiadamy zabezpieczone środki
finansowe, które zostają przeznaczone na remonty budynków komunalnych tj. przede wszystkim
remonty elewacji, remonty dachów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy zostaje wsparty
poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
będących własnością gminy, a zarządzanych przez zakład. Łącznie z uchwalonego budżetu
gminy udzielona zostanie dotacja w wysokości 100.000,00 zł.
W związku z powyższym proponuje się udzielić jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej,
przeznaczoną na cele remontowe, do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących
własnością Gminy Leśnica w wysokości 1,35 zł/m2 w stosunku miesięcznym.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/129/16 w sprawie uchwalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania
ścieków
Pan Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt uchwały stanowi kontynuację systemu
dopłat do 1 m3 odebranych ścieków, który funkcjonuje już od kilku lat. Ustalono również, że
dopłata ma być co roku zmniejszana i w konsekwencji całkowicie zniwelowana. W okresie od
dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dopłata wynosiła 0,25 zł netto do 1 m 3
odebranych ścieków od mieszkańców. Z uwagi na to, że taryfy obowiązują od 1 marca danego
roku do końca lutego roku następnego zaistniała potrzeba ustalenia na okres od dnia 1 stycznia
2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków w wysokości 0,25 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków. Po tym czasie
nie będzie już dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków. W
uchwalonym budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Jahn podkreślił, że temat dotyczący dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług
odprowadzania ścieków funkcjonował przez okres ostatnich sześciu lat. Co roku dopłata została
zmniejszana i w dniu 28 lutego 2017 r. zakończy się. Opłata za 1 m3 ścieków zrówna się ze
stawką taryfową i będzie obowiązywała, na dzień dzisiejszy, w wysokości 5,65 zł, co oznacza
wzrost 4,6 %. Od dnia 1 marca 2017 r. stawki będą jeszcze inne. Niepokojące jest to, że powód
dla którego nastąpiła tak wysoka podwyżka cen w roku 2011 dotyczył strat w sieci. Jednak co
roku straty zmniejszają się, ale jeszcze nadal występują na wysokim poziomie (na rok 2015 r.
wynoszą 38 %, ale aż 58.000 m3). Niezrozumiała jest sytuacja, że ma to miejsce na nowo
wybudowanych sieciach. Straty te generują znaczne koszty, które mają swoje odzwierciedlenie
w taryfie.
Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy są znane koszty dopłaty do ścieków, które
obowiązywały przez te wszystkie lata?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie posiada dokładnych wyliczeń, ale mieszczą się one w granicach
około 500.000,00 zł.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/130/16 w sprawie uchwalenia
dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków (głosowało 14 radnych).
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2017
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2017 rok został szczegółowo omówiony na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 19 grudnia br.
Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożone programy, nie wnosząc
żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Pan Burmistrz poinformował, że jak co roku obydwa programy finansowane są ze środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Duża część
środków finansowych, bo aż kwota 120.000,00 zł jest przeznaczona na realizację programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwota 10.000,00 zł na realizację
programu przeciwdziałania narkomanii. Środki te będą przeznaczone m. in. na działania
edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zmierzające do
ograniczenia uzależnienia, które realizowane są przez ośrodek kultury, poszczególne placówki
oświatowe oraz niektóre przez urząd. W ramach programu zabezpieczone jest również
funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy świetlicy
środowiskowa w Leśnicy. W ramach realizacji programu w tym roku oraz w latach ubiegłych
odbywały się niezapowiedziane kontrole pt. Tajemniczy klient. Zaplanowane działania na 2017
rok w dużej mierze są zbieżne z zadaniami realizowanymi w tym roku i w latach ubiegłych.
Dodał, że wyżej wymienione programy szczegółowo zostały omówione na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?

13
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2017 oraz zarządził
głosowanie w kwestii jego podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/131/16 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na rok 2017 (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 6
Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych rady
na rok 2017
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica komisje
stałe działają w oparciu o roczne plany pracy, przedkładane radzie w terminie do dnia 15 grudnia
każdego

roku.

Następnie

kolejno

zwracał

się

z

prośbą

do

przewodniczących

i wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie swoich planów pracy na 2017 rok,
a mianowicie:
- Pana Radnego Rudolfa Gajdę – przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska,
- Pana Radnego Stefana Rudola – wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej,
- Pani Radnej Marii Reinert – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad przedstawił plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej, której jest
przewodniczącym.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zaakceptowanie przedstawionych wersji planów
pracy komisji problemowych na rok 2017.
Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaaprobowali przedłożone plany pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Leśnicy.
Plany pracy komisji na przyszły rok stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
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- 30 listopada br. w Galerii Sztuki w Leśnicy odbyło się szkolenie z zakresu poprawnego spalania
węgla w piecach węglowych,
W tym miejscu podziękował obecnym radnym za uczestniczenie w szkoleniu.
- 5 grudnia br. odbyło się posiedzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu.
- 6 grudnia br. wywiad na łamach Radia Opole w zakresie szerokorozumianego projektu Góra
Świętej Anny, Wypowiedź Burmistrza odbyła się w kontekście wypowiedzi Pana Ministra
Sellina, który był w Opolu i wypowiadał się o Górze Świętej Anny,
- 6 grudnia br. odbyło się spotkanie z Mikołajem z jednoczesnym włączeniem oświetlenia
bożonarodzeniowego w Leśnicy,
- 7 grudnia br. w Powiecie Strzeleckim odbyło się spotkanie z Panem Wojewodą Opolskim,
Kuratorem Oświaty, reprezentantami gmin z terenu powiatu strzeleckiego w celu omówienia
zmian w oświacie,
- 8 grudnia br. odbyło się spotkanie z ks. Dreschlerem – dyrektorem Caritas w zakresie określenia
kwot i podziału środków finansowych, które w 2017 roku mają zostać przeznaczone na gabinet
rehabilitacji i na usługi opiekuńcze. W roku 2017 podział środków finansowych będzie podobny,
jak w 2016 roku.
- 12 grudnia br. Pan Burmistrz wspólnie z wicestarostą Strzeleckim Panem Januszem Żyłką
gościli w firmie IZOBUD w Łąkach Kozielskich w zakresie uzyskania wsparcia na
przeprowadzenie remontu ul. Krasowskiej w Leśnicy,
- 14 grudnia br. w sali obrad odbyło się spotkanie z uczniami klas piątych Szkoły Podstawowej
w Leśnicy na temat samorządu gminnego,
- 16 grudnia br. na Górze Świętej Anny odbyła się coroczna wigilia samorządowa na Górze
Świętej Anny.
W tym miejscu podziękował serdecznie wszystkim obecnym za uczestnictwo w tym wydarzeniu.
- 19 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy
poświęcone między innymi tematowi projektu budżetu gminy na 2017 rok,
- 23 grudnia br. w Leśnicy odbyła się coroczna wigilia dla osób samotnych z terenu naszej gminy
- 28 grudnia br. w Górażdżach odbyła się uroczystość związana z 10-leciem funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania Krainy Świętej Anny, której jesteśmy członkiem.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:
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- zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki Kozielskie” –
złożono wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie zadania w ramach
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt zadania wynosi 908 tys. zł, a
możliwe jest otrzymanie dofinansowania zadania w wysokości 330 tys. zł.
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – zadanie
to znalazło się na 7 miejscu wstępnej listy rankingowej spośród 30 złożonych wniosków do
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020. Łączne koszty zadania wynoszą około 4 mln zł, a wysokość planowanego
dofinansowania ma wynieść około 1,8 mln. zł. W budżecie gminy mamy zabezpieczone środki
na pokrycie całkowitego kosztu zadania. Po części ta inwestycje jest powiązana z remontem
drogi przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, które planuje w drugiej połowie 2017
roku rozpocząć inwestycję od miejscowości Cisowa w kierunku Zalesia Śląskiego.
Dodał, że w dniu wczorajszym do urzędu wpłynął do uzgodnienia projekt oświetlenia, tzn.
planowane jest oświetlenie LED, przesunięcie słupów energetycznym, żeby nie blokowały nowo
projektowanej ścieżki rowerowej.
- zadanie dotyczące lokalnego programu rewitalizacji – złożono wniosek o dofinansowanie do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu,
- wykonano monitoring wizyjny na terenie Rynku w Leśnicy (Plac Narutowicza),
- uzyskano dofinansowanie w wysokości 463.200,00 zł na zrealizowane zadanie dotyczące
budowy kompleksu sportowego w Leśnicy.
Ad. pkt 8
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
komisji Rewizyjnej w dniu 30 listopada 2016 r. Natomiast w dniu 19 grudnia 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 Pani Marii Reinert – przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej w celu przedstawienia informacji z posiedzenia komisji.
Pan Reinert poinformowała, że w dniu 30 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji
poświęcone analizie realizacji budżetu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.
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Po przedstawieniu przez Panią Agnieszkę Nowak – Kierownika GZO realizacji wydatków tej
jednostki do dnia 30 października br. i w wyniku analizy stwierdzono, że wydatki zostały
wykonane w 70 %.
Ad. pkt 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad przedstawił radnym planowany terminarz sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
na 2017 rok. Plan ten przewiduje sesje Rady tak, jak dotychczas raz w miesiącu w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca o godz. 1530, wykluczając miesiąc lipiec z uwagi na przerwę wakacyjną
(każdy radny otrzymał stosowny terminarz sesji).
Radny Pan Piotr Garbacz wnioskował o wgląd do planów pracy komisji problemowych Rady
Miejskiej w Leśnicy, żeby zapoznać się z nimi rzeczowo i mieć dostęp do tematyki posiedzeń
komisji. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia br. wnioskował, aby wszelkie
materiały komisji, bądź na sesję zostały przesyłane drogą mailową, gdyż bardziej ułatwia to
pracę. W związku z tym poprosił, aby plany pracy komisji chętnym radnym zostały
udostępnione.
Ponadto nawiązał do punktów, które były wcześniej omawiane i podczas których nasunęły mu
się następujące pytania:
- uchwalenie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 – otrzymuje informację od
mieszkańców najmujących mieszkania komunalne w zakresie współpracy z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Każdy zdaje sobie sprawę, że struktura mieszkań
komunalnych jest w takim stanie, a nie innym. Czy w ramach podniesienia wartości mienia
gminy nie można mieszkańcom zezwolić na samowolne podniesienie wartości tego mienia
poprzez własną inwestycję polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w ramach
własnych środków finansowych? W tym punkcie była mowa o udzieleniu dotacji dla zakładu, a
mieszkaniec zgłosił się do radnego, że otrzymał odmowną odpowiedź, że nie może dokonać sam
inwestycji w postaci centralnego ogrzewania. Posiada duży metraż mieszkania i ma bardzo liczną
rodzinę, a w tej chwili musi grzać w piecach kaflowych znajdujących się w każdym
pomieszczeniu. Jest w stanie sam zrealizować tę inwestycję, ale otrzymał negatywną odpowiedź
z zakładu. W związku z tym, co jest powodem, przeszkodą, że nie może zrealizować tego
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zadania? Skoro jest udzielana dotacja i gmina podnosi standard życia mieszkańców, a tutaj jest
inicjatywa oddolna, że mieszkańcy są sami w stanie podnieść wartość mienia gminy.
- dopłata do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzenia ścieków - Pan Jahn bardzo
słusznie zauważył, że występują wielkie straty generowane przez całą sieć kanalizacyjną, a co za
tym idzie poniesienie środków finansowych. Jego zamysłem byłoby, aby te pieniądze
ukierunkować na wzmożenie kontroli np. poprzez opracowanie strategii kontroli, planu działania
w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Warto byłoby chociaż skontrolować lub w jakiś sposób
zmonitorować nową sieć, która też generuje straty. Wtedy wyszłoby na jaw, czy mieszkańcy „na
lewo” nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, czy jest to wina złej jakości instalacji
kanalizacyjnej. Środki te można przeznaczyć na wyeliminowanie powstających strat.
Dodał, że podczas którejś z komisji powiedział, że warto byłoby się skupić na takich wielkich
problemach występujących w gminie. Zasugerował, aby się nad tym tematem pochylić.
- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2017 rok - program
ten co roku jest przedstawiany bardzo rzeczowo podczas posiedzenia komisji. Jedyna dygresja
odnośnie tego tematu dotyczy, że należy przy problemie alkoholowym wyjść w kierunku
edukacji. Ze względu na to, że największy zasięg działania ma edukacja dzieci, a zatem idzie
edukacja rodziców. Jest to bezpośrednie oddziaływanie na nasze lokalne środowisko. Jak Pan
Burmistrz powiedział na posiedzeniu komisji w ramach środków przeznaczonych na realizację
problemu alkoholowego 1/5 tej kwoty jest przeznaczona na edukację w szkołach. Uważa, że
warto byłoby przeznaczyć większą pulę środków na edukację i profilaktykę w obrębie szkół.
Dyrektorzy szkół sporządzają plany i wykorzystują środki na różne formy działania np. szkolenie
dzieci, jak i rodziców. Wtedy oddziaływanie jest większe, bo dociera się do bezpośrednich
odbiorców, mieszkańców w wieku produkcyjnym. W związku z tym zaproponował, aby nie
przeznaczyć 20 % środków zabezpieczonych w programie alkoholowym na edukację, lecz
rozważyć przeznaczenie większej puli np. 50 %. Na pewno skutek będzie bardziej pożądany.
Wniosek ten dotyczy przyszłych lat.
Przewodniczący obrad odniósł się do tematu dotyczącego inwestycji w budynku komunalnym.
Stwierdził, że przeprowadzenie przez lokatora samowolnej inwestycji jest niemożliwe, bo
właściciel mieszkania jest odpowiedzialny za jego stan, a lokator niestety nie może postępować
wbrew właścicielowi.
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Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy stwierdziła, że
lokator mieszkania otrzymał pismo wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie może przeprowadzić tej
inwestycji. Budynki tworzące nasz zasób mieszkaniowy mają ograniczoną ilość przewodów
spalinowych i kominowych. Są to stare budowle, gdzie kiedyś nie było centralnego ogrzewania.
Do centralnego ogrzewania jest wymagany przynajmniej jeden kanał spalinowy o odpowiednich
parametrach i oczywiście kanał wentylacyjny. W większości budynków komunalnych jest to nie
do spełnienia, ponieważ nie ma tylu kanałów, a istniejące są wykorzystywane do innych pieców.
Przy piecach węglowych jest dopuszczalne, że do jednego kanału są podłączone 2 lub 3 piece, o
tyle przy centralnym ogrzewaniu jest to nie możliwe. Całkiem inna sytuacja jest kiedy centralne
ogrzewanie jest wykonane dla całego budynku. Przedstawiony temat jest sprawą zamkniętą, gdyż
należałoby wybudować nowy komin.
Przewodniczący obrad bardzo serdecznie przywitał przybyłych radnych powiatowych Pana
Andrzeja Wróbla i Pana Waldemara Bednarka.
Burmistrz odniósł się do dwóch tematów poruszanych przez Pana radnego Garbacza, a
mianowicie:
- dopłata do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków i wydatkowanie środków
finansowych na ten cel. W 2011 roku nastąpiły obfite ulewy, które spowodowałyby duży dopływ
wody do sieci kanalizacyjnej, a w kolejnym roku skutkowały znaczną podwyżką cen ścieków.
Chcąc tę dużą podwyżkę zniwelować wspólnie z radnymi zdecydowano, że podwyżka będzie
standardowa, ale brakująca kwota będzie uzupełniana ze środków budżetu gminy. Przy
założeniu, że z biegiem lat dopłata z budżetu gminy będzie obniżana. Niemniej jednak w myśl
propozycji i za namową Pana radnego Piotra Garbacza zostanie przeprowadzanych więcej
kontroli sieci.
Dodał, że w tym celu została również zakupiona zadymiarka, która pozwoli na zlokalizowanie
niewłaściwych podłączeń.
Natomiast w przypadku programu alkoholowego i środków przeznaczonych na ten cel (20 %,
30 % lub 50 %) to nad tym należy się zastanowić. Uważa, że kwota 20 % przeznaczona na
edukację jest kwotą właściwą. Na dzień dzisiejszy został wypracowany pewien system, który
uważa za system właściwy.
Radny Pan Jahn poparł sprawę poruszoną przez radnego Garbacza, a dotyczącą materiałów na
posiedzenia komisji. Uważa, że w planach pracy komisji jest wiele ciekawych tematów i w
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niektórych posiedzeniach chciałby wziąć udział. Termin jest wiadomy, bo teraz jest publikowany
na stronie BIP. Natomiast jeżeli uczestniczy w posiedzeniu innej komisji to tylko w roli
słuchacza, gdyż nie posiada materiałów. Idąc za tym wnioskiem zaproponował, żeby osoby które
chcą wziąć udział w posiedzeniu danej komisji zgłosiły ten fakt, a co za tym idzie otrzymały
materiały na tą komisję lub nawet dzień wcześniej mogliby je odebrać w celu zapoznania się z
tematyką posiedzenia. Temat ten jest aktualny i warto się nad nim pochylić i rozwiązać.
Ponadto odnosząc się do przedstawionych informacji przez Pana Burmistrza to należy
stwierdzić, że w przyszłym roku dość dynamicznie przedstawia się nam temat wydatków
inwestycyjnych, gdyż istnieją szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Wiemy już, że temat
dotyczący remontu ul. Kościelnej w Raszowej nie zostanie w przyszłym roku zrealizowany, a na
to zadanie posiadamy projekt. Jednak będzie realizowane zadanie dotyczące termomodernizacji
i wymiany źródeł ciepła w budynku przedszkola w Raszowej. W związku z tym zwrócił się z
zapytaniem, czy nie możnaby wykonać parkingu naprzeciwko przedszkola? Realizacja tego
zadania nie wymaga poniesienia wielkich środków finansowych, bo około 30 – 40 tys. zł. Będzie
zrealizowane bardzo duże zadanie inwestycyjne i byłoby dobrze wykonać także to zadanie.
Pan Burmistrz zaznaczył, że w miarę możliwości finansowych podejdzie się do tego zadania.
Ważną sprawę, którą zapamiętał Pan radny jest uzyskanie środków finansowych w postaci 1,8
mln zł, ale nie wspomniał Pan, że mamy zaangażowaną nadwyżkę finansową w wysokości 3 mln
zł, która jest kredytowaniem roku 2017. Należy rozważyć, czy te wolne środki w całości zostaną
przekazane na zniwelowanie deficytu, czy w całości na przeprowadzenie dodatkowych
inwestycji. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie posiadamy tych środków finansowych.
Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z obchodami jubileuszu
Leśnicy planowana jest jakaś forma upamiętnienia 800 lecia? Chodzi o ustawienie jakiegoś
postumentu lub pomnika, nie chodzi tutaj o ustawienie tablicy pamiątkowej, gdyż kojarzy się to
z wydarzeniem o mniejszym zakresie czasowym np. z 10 leciem. 800 lat Leśnicy jest
wydarzeniem wielkim dla naszej społeczności lokalnej. Także program artystyczny będzie
piękny, ciekawy oraz barwny. W związku z tym czy jest planowana taka forma upamiętnienia,
pozostawienia czegoś trwałego dla przyszłych pokoleń?
Pan Burmistrz stwierdził, że na następnej sesji zostaną przedstawione do wiadomości radnych
zadania, które zostały już zrealizowane. Natomiast co do formy tzw. trwałej w postaci jakieś
bryły to przewidziano, że formą upamiętnienia będzie sama tablica na 800 lecie ustawiona na
Rynku w Leśnicy. Drugą formą upamiętnienia jeżeli uda się to we właściwy sposób zrealizować
to zostanie skomponowany przez Pana Dyrektora Szkoły Muzycznej hejnał Leśnicy i hymn
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Leśnicy, który zostanie opatrzony odpowiednim tekstem. Na spotkaniu organizacyjnym
wspólnie z przewodniczącym rady zastanawiano się, że jeżeli będzie taka wola to można w tym
zakresie przyjąć odpowiednią uchwałę, aby hejnał i hymn w sposób sformalizowany
funkcjonowały w naszej gminie. Rozważano również zasadzenie drzewa w parku miejskim. To
jest też coś co pozostanie w formie trwałej i na razie nie przewidywano niczego więcej.
Radny Pan Stefan Rudol zauważył, że przy ostatniej zbiórce odpadów komunalnych otrzymano
harmonogram wywozu wraz z informacją o mobilnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, z którego to zapisu wynika, że punkt ten nie przyjmuje odpadów komunalnych w
postaci papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowalnego. W
związku, z tym gdzie te odpady można oddać? Dotychczas były one odbierane bez problemu.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wskazane materiały nie stanowią odpadu komunalnego. Do
obowiązku gminy, a w naszym przypadku Związku Międzygminnego Czysty Regionu należy
tylko i wyłącznie odebranie odpadu komunalnego.
Pan Zastępca Burmistrza dodał, że są to odpady szczególnie niebezpieczne i mają one
odpowiednie kody na składowisku odpadów komunalnych. Dotychczas była przyjęta taka forma,
że odbierane były wszystkie pozostałe odpady, których nie składowano do kubła. Na wywóz tych
odpadów można zamówić dodatkową usługę, która jest opatrzona specjalnym kodem.
Radny Pan Rudol podkreślił, że powinna pójść informacja do mieszkańców co należy zrobić z
tymi odpadami. Jest to bardzo ważny temat, bo co roku były przywożone tego typu odpady do
mobilnego punktu.
Radny Pan Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy nie możnaby wypracować wspólnie ze
Związkiem Międzygminnym Czysty Region przeprowadzenia zbiórki, odbywającej się na takich
zasadach, jak zbiórka odpadów wielkogabarytowych? Między innymi pojawi się problem z papą,
gdyż trzeba będzie wynająć firmę do jej usunięcia. Uznawana jest ona za odpad szczególnie
niebezpieczny, tak jak azbest. Może w Związku istniałaby możliwość zamówienia usługi na
odbiór tych rzeczy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone. Na pewno w ramach opłaty wnoszonej do
Związku, którą każdy mieszkaniec musi płacić nie można oddać styropianu, papy, bądź azbestu.
Należy w odpowiedni sposób pozbyć się tych materiałów niebezpiecznych. Niemniej jednak
zostanie sprawdzone, czy nie można zamówić usługi dodatkowej w Związku.
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Ponadto radny Pan Rudol zwrócił się z zapytaniem, gdzie rolnicy mogą oddać zużyte opony
rolnicze do utylizacji? Ponoć punkty zakupu tych opon nie odbierają. Podczas zbiórek akcyjnych
są odbierane tylko zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali).
Radny Pan Pospieschczyk stwierdził, że od lat działa w branży transportowej i rolniczej, i nie
spotkał się z czymś takim, żeby firmy sprzedające opony nie odbierały zużytych opon.
Wymieniając na miejscu opony są one odbierane bez problemu.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że sesja styczniowa z powodu konieczności podjęcia uchwały
dotyczącej programu rewitalizacji zostanie przesunięta na dzień 23 stycznia.
Radny Pan Garbacz zapytał, gdyż nie padła odpowiedź na jego prośbę i Pana Jahna, czy plany
posiedzeń komisji stałych oraz materiały sesyjne i komisyjne zostaną udostępnione przez Referat
Organizacji? Temat został poruszony, ale sprawa nie została wyjaśniona.
Radny Pan Jahn dodał, że sprawa terminów posiedzeń jest już rozwiązana, bo każdy może taką
informację znaleźć na BIP-ie urzędu.
Pan Burmistrz stwierdził, że z planami pracy nie powinno być problemu. Jednakże materiały są
przeznaczone dla członków komisji, a szanowni radni, którzy nie są członkami komisji mogą
uczestniczyć w posiedzeniu tylko jako słuchacze.
Radny Pan Jahn zauważył, że jeżeli interesuje go jakiś temat i zamierza uczestniczyć w
posiedzeniu komisji, której nie jest członkiem to chciałby mieć możliwość zapoznania się z
materiałami. Zaznaczył, że może nawet przyjechać dzień wcześniej do urzędu i zapoznać się z
dokumentami.
Radny Pan Rudol odniósł się do tego tematu i zauważył, że tematy komisji zostały uchwalone
przez całą radę i nie są żadną tajemnicą dla poszczególnych radnych. Jeżeli chodzi o głosowanie
lub opinię w konkretnym temacie to radny nie będący członkiem komisji nie ma prawa głosu.
Nie zrozumiałe jest dlaczego materiałów z komisji inni radni nie będący jej członkami nie
mogliby przeczytać.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że temat ten zostanie rozważony i przewodniczący
poszczególnych komisji wypracują odpowiednie stanowisko w tej sprawie. Jeżeli natomiast
chodzi o plany to nie stanowią one żadnego problemu i zostaną udostępnione.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że najprościej byłoby, aby osoby przygotowujące plany pracy
przesłały je do Referatu Organizacji i zostały one udostępnione w jednym miejscu.
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Pan Andrzej Wróbel radny Powiatu Strzeleckiego przyznał, że bardzo cieszy się, że budżet
gminy Leśnica na 2017 rok został pozytywnie przyjęty. Szczególnie cieszy fakt, że zostały
zabezpieczone środki finansowe na 800 lecie Leśnicy. Z informacji zamieszonych w prasie oraz
z wypowiedzi Pana Burmistrza w radiu wnioskuje się, że program tych obchodów jest bardzo
szeroki i dostępny dla każdego. Przy akceptacji radnych z tego terenu na ostatniej komisji
budżetu zaproponował Panu Staroście wyasygnowanie odpowiednich środków finansowych na
dofinasowanie 800 lecia Leśnicy. Przy czym środki zostaną przeznaczone, o czym wspomniał
tutaj radny Pan Sitnik, na tzw. środki trwałe. Pan Starosta bardzo pozytywnie się do tej kwestii
odniósł, tym bardziej, że w tym roku Rada Powiatu Strzeleckiego przeznaczyła kwotę 25 tys. zł
na dofinansowanie Dożynek Wojewódzkich w Ujeździe. Padła propozycja, co mogło to być,
oprócz tablicy, o której wspominał Pan Burmistrz, która jest takim elementem trwałym. Więc
padła propozycja, że może to być stylowa ławeczka umieszczona pod lipami na Rynku w
Leśnicy, gdzie każdy mógłby usiąść i podumać nad historią i losami naszej gminy, a przede
wszystkim Leśnicy. Druga zaproponowana propozycja dotyczyła wykupienia pewnej ilości
egzemplarzy publikacji VIII wieków z dziejów Leśnicy. Natomiast trzecia dotyczy wydania
jednego pełnego egzemplarza dwutygodnika Powiat Strzelecki, który dotyczyłby tylko i
wyłącznie historii oraz współczesnych dziejów Leśnicy. Te oferty zostały pozytywnie przyjęte.
Ze swej strony zadeklarował pomoc zarówno fizyczną, duchową i zawodową, jeżeli będzie taka
potrzeba przy włączeniu się w przygotowanie 800 lecia Leśnicy.
Ponadto poinformował, że budżet powiatu strzeleckiego został w dniu dzisiejszym także przyjęty
i znalazły się w nim trzy ważne inwestycje dla Gminy Leśnica, a mianowicie: droga Strzelce
Opolskie – Dolna, przebudowa drogi Cisowa – Zalesie Śląskie i trzecia inwestycja dotyczy
przebudowy mostu w Lichyni. To ostatnie zadanie ma kosztować 2,7 mln zł. Zapewnił, że
wspólnie z radnymi powiatowymi będą podejmowane dalsze działania. Wskazał, że chyba gmina
Leśnica w wydatkach budżetu rady powiatu na 2017 rok przeznaczonych na drogi jest jedną z
lepiej sytuowanych.
Wspomniał jeszcze o Górze Świętej Anny, o której w ogóle nie powinno się już rozmawiać, gdyż
jest to nasza „perełka”. Nie można wyremontować tylko zabytków bez infrastruktury drogowej.
Na koniec życzył wszystkim uczestnikom obrad dużo zdrowia i wytrwałości w 2017 roku dla
dobra naszej gminy i miasta Leśnica.
Pan Waldemar Bednarek podziękował radnym Rady Miejskiej, Panu Burmistrzowi,
pracownikom urzędu za wszystko co zostało wykonane w tym roku dla Gminy Leśnica. W
gminie dzieje się wiele rzeczy i jest to dobrze postrzegane przez mieszkańców całej gminy. Nam
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jako radnym powiatowym, także udało się załatwić w starostwie wiele spraw. W tym miejscu
podziękował za współpracę Panu radnemu z Wysokiej, radnej z Raszowej i Łąk Kozielskich,
radnemu z Poręby. Niektóre zrealizowane tematy były sprawami drobnymi, ale są one
dostrzegane przez mieszkańców i liczą się dla nich.
Stwierdził, że w budżecie powiatu na 2017 rok przewidziano kwotę 13 mln zł na 2017 rok na
drogi, z czego ponad 2 mln na bieżące utrzymanie dróg i niecałe 11 mln zł na nowe inwestycje,
które będą także współfinansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Wśród tych
zadań trzy przedsięwzięcia będą dotyczyły zadań realizowanych w gminie Leśnica i pochłoną
60 % całego budżetu drogowego. W ciągu roku komisja budżetowa z powiatu dokonała wizji w
terenie dróg powiatowych m. in. znajdujących się w naszej gminie i powrócono do tematu drogi
relacji Krasowa – Leśnica. Jest to droga ważna dla naszej gminy, gdyż wzdłuż niej znajdują się
tereny inwestycyjne. Tym bardziej, że firma IZOBUD z Łąk Kozielskich rozpoczęła już tam
swoją działalność. Wiemy, że w tym temacie doszło już do spotkania przedstawicieli firmy
IZOBUD, Pana Wicestarosty Strzeleckiego i Pana Burmistrza oraz próbuje się do tego tematu
włączyć byłe Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach. Może udałoby się częściowo
zrealizować ten temat lub zrealizować go jakimiś etapami. Szczególnie na realizacji tej
inwestycji zyskaliby mieszkańcy Krasowej, gdyż pierwszy odcinek byłby wykonany od
skrzyżowania w kierunku Leśnicy. Remont drogi 1805 O relacji Dolna – Strzelce Opolskie nie
miał być zrealizowany, gdyż dowiedzieliśmy się, że zadanie to nie otrzyma dofinansowania.
Jednak samorządy same bez wsparcia zewnętrznego postanowiły rozpocząć realizację I etapu
tego zadania. W tym miejscu należą się ogromne podziękowana radnym Rady Miejskiej za
zabezpieczanie w budżecie gminy środków finansowych na ten cel. Zaznaczył, że jeżeli od
mieszkańców docierają do nich sygnały to próbują reagować na te sprawy i w trybie
natychmiastowym je załatwić, jeżeli istnieje taka możliwość.
Następnie wspomniał o następujących tematach:
- temat Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich – zaznaczył, że w dniu wczorajszym
uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej szpitala i w najbliższym czasie będą poczynione
starania zmierzające w kierunku reorganizacji w funkcjonowaniu niektórych oddziałów, gdyż
przynoszą one straty. Najgorsze jest także to, że od paru lat nie zmienia się dotacja na pacjenta i
otrzymywane są małe środki finansowe. Bardzo poważnym obciążeniem finansowym dla
powiatu będzie w miesiącu styczniu 2017 r. zakup tomografu komputerowego wraz z jego
montażem za kwotę około 1,5 mln zł.
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- zostaną pozyskane w ramach Subregionu Strzelecko-Kędzierzyńskiego dosyć duże środki
finansowe na zakup taboru autobusowego, co powinno poprawić komunikację w naszym
powiecie.
- na dzień dzisiejszy sytuacja dotycząca domów pomocy społecznej jest w miarę dobra. Warunki
socjalne tych mieszkańców są niezłe. Jedynym groźnym zjawiskiem jest to, że brakuje ludzi do
pracy ze starszymi osobami, często schorowanymi.
- w przypadku edukacji to można powiedzieć, że osiągnięto dosyć wysoki pułap w kwestii
zdawalności matur, egzaminów gimnazjalnych. Wyniki są rewelacyjne, co roku coraz lepsze i
zajmujemy czołowe miejsce w województwie opolskich (II miejsce). Można powiedzieć, że
oświata stoi na wysokim poziomie.
Na zakończenie swojej wypowiedzi jeszcze raz podziękował całej Radzie Miejskiej oraz Panu
Burmistrzowi za współfinansowanie inwestycji drogowych.
Życzył również wszystkiego najlepszego w Nowym 2017 Roku, a szczególnie dużo zdrowia i
cierpliwości.
Przewodniczący obrad szczególnie podziękował Panu Wróblowi za to, że lobbuje w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich obchody 800 lecia Leśnicy. Jednak zwrócił się z prośbą,
żeby powiat dokonał gruntownego przeglądu dróg powiatowych w obrębie samej Leśnicy przez
tą uroczystością. Nie na zasadzie przeprowadzenia wielkiej inwestycji tylko uzupełnienia dziur
w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, szczególnie na skrzyżowaniu ul.
Zdzieszowickiej z ul. Krasowską (zakręt).
Ponadto przewodniczący obrad podziękował za całoroczną owocną i konstruktywną współpracę.
Życzył zebranym wszystkiego dobrego w przyszłym 2017 roku.
Ad. pkt 10
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXVI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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