Protokół Nr XXVII/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 stycznia 2017 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 28 grudnia 2016 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Leśnica,
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie,
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica
na lata 2016-2022,
- zmieniającej uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw
programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica
na lata 2016-2025,
- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8. Zamknięcie sesji.

2
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.
- 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 13 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
28 grudnia 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przekazano
w dniu 16 stycznia 2017 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 grudnia 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmiany w budżecie gminy na 2017 rok
poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 2.189,00 zł, z tego:
- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US – Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy
(zmiana klasyfikacji budżetowej)

-

100,00 zł
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- odsetki od środków na rachunkach bankowych – Gminny Zarząd Oświaty

- 2.000,00 zł

(zmiana tytułu dochodu i klasyfikacji budżetowej)
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego

-

89,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 2.189,00, z tego:
- odsetki od nieterminowych wpłat – Gminny Zarząd Oświaty

- 2.000,00 zł

- wpływy z tytułu prowizji ZUS i US – Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy

-

100,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

-

89,00 zł

- upowszechnianie doradztwa rolniczego

-

500,00 zł

- wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego

- 125.000,00 zł

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
c) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.018.089,00 zł, z tego:

„Jedź z nami”
- przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr 448/3,448/1, 446 w Dolnej - 13.000,00 zł
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach
kompleksowego rozwiązania „Przebudowy drogi powiatowej 1805 O
Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce
Opolskie – Dolna”
- przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica –

- 120.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna – Etap 2 na terenie
gminy Leśnica – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy

-

2.700,00 zł

-

2.700,00 zł

Szkole Podstawowej w Leśnicy”
- realizacja projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej”

- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje - 504.100,00 zł
kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”
- realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych

-

89,00 zł

- realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie

- 50.000,00 zł

rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy
dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 70.000,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem – Gmina – projekt”
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- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 15.000,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem – Gmina
– dokumentacja konkursowa” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 70.000,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze
Świętej Anny wraz z otoczeniem – Gmina – projekt” - dotacja dla Powiatu
Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 15.000,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze
Świętej Anny wraz z otoczeniem – Gmina – dokumentacja konkursowa”
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 15.000,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie Rynku w Górze Świętej Anny”
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 15.000,00 zł
Góra Świętej Anny – przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Świętej
Anny”
d) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.018.089,00, z tego:
- upowszechnianie doradztwa rolniczego

-

500,00 zł

- remonty dróg gminnych

- 13.000,00 zł

- Lokalny Program Rewitalizacji

- 50.000,00 zł

- usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie – Leśnica poprzez

-120.000,00 zł

modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje - 504.100,00 zł
kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”
- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Leśnicy

- 2.700,00 zł

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

- 125.000,00 zł

- utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej

-

2.700,00 zł

- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

-

89,00 zł

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

5
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 103.750,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem” – dotacja
dla Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 96.250,00 zł
Góra Świętej Anny – zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze
Świętej Anny wraz z otoczeniem” – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz stwierdził, że w dziale 801 ujęto wpłatę członkowską na rzecz Związku
Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”, w związku z tym czy chodzi tutaj o powiązanie
transportu publicznego z transportem dzieci dojeżdżających do szkół?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w ubiegłym roku Gmina Leśnica podejmując uchwałę o przystąpieniu
do Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” scedowała zadanie publiczne
w zakresie transportu publicznego na rzecz Związku. W naszym imieniu to zadanie będzie
realizować Związek, który zajmie się również zabezpieczeniem bezpłatnego dowozu dzieci do
szkół i gimnazjum, gdyż gmina nie może kupować usługi w postaci biletów i na ten cel musi
mieć zabezpieczone środki finansowe. Zgodnie z zapisami statutowymi na rzecz Związku
wpłacamy składkę członkowską, a co za tym idzie w budżecie gminy zostały zabezpieczone
środki finansowe na ten cel w wysokości 125.000,00 zł.
Radny Pan Garbacz dodał, że pytanie było podyktowane tym, że kilka sesji wstecz mówiono
o połączeniu transportu publicznego z dowozem dzieci do szkół. W związku z powyższym, co
z realizacją zadania dotyczącego transportu publicznego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od dnia 1 stycznia 2017 r. transport publiczny miał być realizowany
przez gminy. Gminy Powiatu Strzeleckiego podjęły w tym zakresie współpracę i jako pierwsze
w Polsce powołały Związek Powiatowo-Gminny zajmujący się transportem publicznym. W
związku z tym bardzo byliśmy zaawansowani w tych pracach i przygotowani do rozpoczęcia
realizacji świadczenia transportu szkolnego i szeroko rozumianego transportu publicznego.
Pomimo tego, że termin wprowadzenia tej ustawy został przesunięty z dnia 1 stycznia 2017 r.
na dzień 1 stycznia 2018 r. w ramach powołanego Związku podjęto się realizacji transportu
szkolnego. Gminy zrzeszone w Związku są przygotowane, aby od dnia 1 stycznia 2018 r.
rozszerzyć działalność o transport publiczny.
Podkreślił, że w roku 2017 będzie realizowany tylko i wyłącznie transport edukacyjny.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/132/17 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 13 radnych).
- w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że Gmina jak co roku jest zobligowana przepisami ustawy Karta
Nauczyciela do organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Zgodnie z zapisami
ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

z

uwzględnieniem

doradztwa

metodycznego

w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli. Kwota planowana na doskonalenie nauczycieli w roku 2017 wynosi 43 836,00 zł,
z czego proponuje się przeznaczyć na:
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 13 151,00 zł tj. 30 % z 1 % wynagrodzeń osobowych
nauczycieli (poziom 30 % wymagany jest przy współdziałaniu w tym zakresie z Województwem
Opolskim),
- dofinansowanie czesnego za studia i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli – 10 959,00 zł
(25 %),
- organizację szkoleń, konferencji przedmiotowych, zwrotu kosztów przejazdu dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora na różne formy doskonalenia – 19 726,00 zł (45 %).
Od kilku lat doradztwo metodyczne dla nauczycieli organizowane jest wspólnie z Zarządem
Województwa Opolskiego na podstawie stosownego porozumienia.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/133/17 w sprawie
współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
(głosowało 13 radnych).
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- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie
Pan Burmistrz poinformował, że w sołectwie Zalesie Śląskie przy działce drogowej są
wybudowane domy mieszkalne i następni właściciele działek zamierzają budować domy,
w wyniku czego zaistniała konieczność nadania nowej nazwy ulicy w tej miejscowości.
Przedmiotowa ulica jest położona na nieruchomości nr 1117 stanowiącej własność gminy.
Proponowana nazwa ulicy to „NOWA”. Swoją nazwą nawiązuje do tego, iż jest to od lat
pierwsza nowa ulica w sołectwie Zalesie Śląskie. Nazwa nie była wykorzystywana przy
nadawaniu nazw ulicom w Gminie Leśnica.
Nazwa została wypracowana na zebraniu sołeckim, skonsultowana z sołtysem, radą sołecką
i potencjalnymi mieszkańcami. Jednakże, żeby mogła formalnie funkcjonować niezbędne jest
podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/134/17 w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Zalesie Śląskie (głosowało 13 radnych).
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica
na lata 2016 – 2022
Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
poinformowała, że na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy dniu 28 listopada 2016 r. został przyjęty
Lokalny Program Rewitalizacji gminy Leśnica na lata 2016-2022, który to dokument został
opracowany zgodnie z procedurą i warunkami umowy w ramach programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020. Następnie program przekazano w celu oceny do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - komisji do spraw Rewitalizacji. W dniu 28
grudnia 2016 r. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
w którym zobligowano gminę do poprawienia przedmiotowego dokumentu. Zakres zmian,
usterek dotyczył zaznaczenia zasięgu przestrzennego podobszaru oraz sposobów wyników
analizy zjawisk kryzysowych w poszczególnych sołectwach w gminie Leśnica.
Ponadto zastrzeżono, iż przedmiotowe opracowanie zawiera dużo wiedzy encyklopedycznej,
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którą należy zweryfikować. Wskazano również, iż zadania przewidziane do wykonania powinny
być dokonane według innej klasyfikacji. Otrzymane pismo z uwagami przesłano do Instytutu
Strategii i Współpracy Inter Charrette w celu uzupełnienia dokumentu w danym zakresie.
Uzupełnienie wymagało również pozyskania dodatkowych informacji ze strony urzędu, policji
oraz opieki społecznej. Dokument został uzupełniony zgodnie z warunkami określonymi
w piśmie i został przesłany jeszcze raz do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji, gdyż
został poprawiony w tych kwestiach, których miał być poprawiony.
Pan Burmistrz uzupełnił, że wskazany dokument oraz przyjęte wcześniej zmiany w budżecie
gminy są niezbędne, aby móc starać się o środki finansowe na rewitalizację Kąpieliska
Miejskiego w Leśnicy. Jednym z celów działania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest właśnie
rewitalizacja kąpieliska. Przedmiotowy dokument jest niezbędny, aby dalej działać w zakresie
przygotowania dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na
koniec miesiąca kwietnia br., gdy zostanie ogłoszony nabór. Liczymy na to, że w ramach
procedury konkursowej uda nam się pozyskać środki finansowe na ten cel.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji 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 XXVII/135/17 w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 2016 – 2022 (głosowało 13
radnych).
- zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających
poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica
Pan Burmistrz poinformował, że w roku 2016 funkcjonowała uchwała w wyniku której, jako
gmina mogliśmy pobierać za każdą godzinę świadczeń wykraczających ponad podstawę
programową dla dzieci do lat 6 uczęszczających do przedszkola opłatę w wysokości 1 zł.
W związku z nowelizacją w miesiącu grudniu 2016 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 roku będziemy uzyskiwali subwencję oświatową na dzieci
sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli. W związku z tym, nie możemy pobierać opłaty
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w wysokości 1 zł za każdą godzinę świadczeń. Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach będą ponosić jedynie
opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Natomiast opłata w wysokości 1 zł za każdą
godzinę świadczeń ponad podstawę programową zostanie wprowadzona w stosunku do dzieci 5
letnich.
Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, że w przedłożonym projekcie uchwały jest mowa o cenach
posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica. Najprawdopodobniej
w uchwale w 2011 r. cena ta wynosiła 4,00 zł. W związku z powyższym, czy wskazana cena
w między czasie uległa zmianie?
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy wyjaśniła, że
o cenie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica jest mowa tylko i
wyłącznie w tytule przedłożonego projektu uchwały, gdyż musi on być spójny z pierwotnym
brzmieniem tytułu uchwały. W uchwale z 2011 roku znajduje się zapis, że cenę posiłku ustala
dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Ceny posiłków obejmują tylko wsad
do kotła i stawki są zależne od cen produktów kupowanych do sporządzenia posiłków. Cena jest
różna i indywidualna dla każdej placówki.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i

oddziałach przedszkolnych oraz

cen posiłków

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/136/17 zmieniającą uchwałę
Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie
usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Leśnica (głosowało 13 radnych).
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Leśnica na lata 2016-2025
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowa strategia była tematem posiedzenia
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Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 stycznia 2017 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016 – 2025
oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/137/17 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016 – 2025
(głosowało 13 radnych).
- w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy plan był tematem dzisiejszego
posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej. Członkowie wskazanej Komisji po obszernej
dyskusji pozytywnie zaakceptowali wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn poinformował, że plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych dla gminy Leśnica na lata 2017-2019 jest bardzo krótki, ale konkretny.
Obejmuje tylko wydatki zakwalifikowane jako inwestycyjne, głównie dotyczą inwestycji
finansowanych ze środków budżetu gminy, które obejmują około 95 %. Z przedłożonego
projektu uchwały widać, że jeszcze jest dużo do wykonania w przypadku kanalizacji sanitarnej,
gdyż dopiero około 53 % mieszkańców jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Woda
dostarczana jest w chwili obecnej do 2073 odbiorców, a usługi odbioru ścieków są realizowane
z 1095 odbiorcami. Granica pomiędzy inwestycjami, a działaniami modernizacyjnoremontowymi jest bardzo wąska. Wiadomo, że jest jeszcze wiele tematów, które będzie
realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach własnych środków
finansowych.
Reasumując należy stwierdzić, że plan jest konkretny i bardzo realny do wykonania we
wskazanym w projekcie uchwały okresie.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/138/17 w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
 29 grudnia 2016 r. wspólnie z Zastępcą Burmistrza, Starostą Strzeleckim uczestniczono
w spotkaniu z Panem Wojewodą Opolskim w temacie Góra Świętej Anny, czyli współpracy
przy realizacji zadań dotyczących Pomnika Czynu Powstańczego i Amfiteatru. Przede
wszystkim w trakcie rozmów z Panem Wojewodą podnoszona była kwestia VAT-u. Chcemy,
aby VAT był kwalifikowany, bo wtedy dofinansowanie tej inwestycji wynosiłoby 85 %
kwoty brutto, a nie kwoty netto.
 7 stycznia br. po raz kolejny na Górze Świętej Anny odbył się Bieg Pielgrzym, w którym
udział wzięło ponad 100 zawodników,
 9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie
w sprawie ptasiej grypy,
 rozpoczął się cykl zebrań sołeckich w naszej gminie, w minionym czasie odbyły się dwa
zebrania w sołectwie Czarnocin i Dolna,
 20 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Powiatowo-Gminnego
„Jedź z nami”,
 20 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego z wszystkimi Burmistrzami, Prezydentami z terenu Województwa
Opolskiego w zakresie realizacji programu rewitalizacji.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie:
 zadanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – w związku z uwagami
złożonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dotyczącymi
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opracowanego programu przystąpiono do jego weryfikacji,
 podpisano umowę z firmą KOSZT-BUD Janusz Kowalczyk na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej remontu dachu i elewacji budynku przy Pl. Narutowicza 26
w Leśnicy. Wykonano również zapytania cenowe na remont budynków przy Pl. Narutowicza
27 w Leśnicy oraz przy ul. Góry Świętej Anny 2 w Leśnicy.
 zadanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki
Kozielskie – w dniu 3 stycznia br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, na którym pozytywnie zaopiniowano projekt ww. planu. W najbliższym
czasie projekt planu zostanie wysłany do zaopiniowania i uzgodnień do odpowiednich
instytucji. Jeżeli otrzyma pozytywną akceptację zostanie przedłożony radnym na sesji Rady.
 zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” –
złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu o umieszczenie naszej gminy na aktualizowanej liście zadań do udzielenia pożyczki
na rok 2017. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) będziemy mogli zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu, którą w całości będziemy musieli spłacić wraz z odsetkami. Natomiast jeżeli nie
uzyskamy dofinansowania z PROW-u to także istnieje możliwość uzyskania pożyczki, ale
wtedy część niej może zostać umorzona.
 podpisano umowę na monitoring środowiskowy nieczynnego wysypiska odpadów
komunalnych w Krasowej.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 stycznia 2017 r., gdzie tematyka dotyczyła uchwały,
która została wcześniej omówiona podczas dzisiejszej sesji.
Natomiast w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji FinansowoGospodarczej, gdzie tematyka dotyczyła opinii komisji na temat projektu uchwały w sprawie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019. Uchwała została już wcześniej pojęta podczas dzisiejszej
sesji. Drugie zagadnienie dotyczyło opinii komisji w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla
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zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Członkowie komisji
pozytywnie zaakceptowali przedłożony wniosek. Cena dostawy wody wzrosła o 2 %, a odbioru
ścieków o 6,5 %. Ogółem wzrost ceny za dostawę wody i odbiór ścieków od 1 marca 2017 r.
będzie wynosił 4,7 %.
Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad zaprezentował swoje stanowisko w sprawach związanych z organizacją
pracy Rady będące jednocześnie odpowiedzią na wnioski radnych zgłoszone podczas
wcześniejszych sesji Rady oraz na posiedzeniach komisji.
1) Radny Pan Piotr Garbacz na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 grudnia 2016 r.
wnioskował o udostępnienie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy na 2017
rok.
Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 16 stycznia 2017 r. radni będący członkami tejże komisji otrzymali kserokopie planów
pracy wszystkich komisji Rady Miejskiej na 2017 rok.
Dodał także, że jeżeli pozostali radni będą również zainteresowani otrzymaniem planów pracy
wszystkich komisji Rady to będą one im w każdym czasie udostępnione.
2) Radny Pan Teodor Jahn na sesji w dniu 28 grudnia 2016 r. poruszył sprawę udostępniania
materiałów na posiedzenia komisji radnym nie będącym członkami danej komisji.
Przewodniczący zapowiedział przyjęcie takiej zasady, że radny nie będący członkiem danej
komisji otrzyma materiały przekazane członkom tej komisji wówczas, gdy zgłosi chęć udziału
w posiedzeniu zarówno w dniach poprzedzających datę posiedzenia, jak również w dniu
posiedzenia bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Jeżeli materiały będą odbierane w dniu
posiedzenia prosi się o telefoniczne zgłoszenie potrzeby przygotowania tychże materiałów.
3) Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r.
Radny Pan Piotr Garbacz wnioskował, aby wszystkie materiały na posiedzenia komisji, bądź na
sesje były przesyłane drogą mailową.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż ponawia swoją prośbę o uszanowanie wypracowanych
dotychczas jednolitych zasad współdziałania z radnymi w zakresie przekazywania wszelkich
materiałów sesyjnych, bądź materiałów przeznaczonych na posiedzenia komisji. Dodał, że na
dzień dzisiejszy nie wszyscy Państwo radni posiadają adresy mailowe (nie każdy radny posiada
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komputer). Praca na sprzęcie komputerowym jest indywidualną sprawą radnych. Do końca
bieżącej kadencji Rady nie przewiduje się wyposażania radnych w laptopy, tablety lub inny sprzęt
komputerowy. Zarówno w kadencjach poprzednich, jaki i w obecnej kadencji przekazywanie
wszelkich materiałów odbywało się i odbywa w formie papierowej, co jest kompatybilne
z zasadami prowadzenia czynności kancelaryjnych w urzędzie, które zgodnie z instrukcją
kancelaryjną również prowadzone są w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Dotychczas
większość radnych wyrażała i nadal wyraża pełną aprobatę dla sposobu przekazywania
dokumentów (materiałów roboczych) i nie zgłaszała potrzeby wprowadzania jakichkolwiek
zmian organizacyjnych tj. wyposażenia radnych w sprzęt elektroniczny. Przekazywanie Państwu
materiałów w formie papierowej zapewnia wszystkim radnym możliwość korzystania z tychże
materiałów w czasie posiedzeń. Jako osoba organizująca pracę Rady prezentuję swoje
stanowisko w kwestii zachowania do końca bieżącej kadencji jednolitej formy przekazywania
materiałów wszystkim radnym to jest formy papierowej. Ponadto w sytuacjach gdy materiały na
sesję, czy też posiedzenia komisji będą bardzo obszerne to wówczas Państwu radnym, którzy
dysponują sprzętem komputerowym (jeżeli wyrażą taką wolę) będą one przekazywane
z wykorzystaniem płyt CD. Dodał, że korzystanie w tym zakresie z formy elektronicznej jest na
pewno rozwiązaniem, które będzie funkcjonowało w niedalekiej przyszłości. Rozwiązanie to
wymaga jednak odpowiedniego przygotowania radnych, zarówno poprzez wyposażenie
w stosowny sprzęt, a także zapewnienie możliwości odbycia szkolenia zainteresowanym radnym,
którzy wyrażą taką wolę.
Podkreślił, iż mając na uwadze równe traktowanie wszystkich radnych nadmienia, iż na prośbę
dwóch Panów radnych wprowadzono wyjątek do formy przekazywania projektów protokołów
z sesji, a mianowicie dodatkowo wysyłane są one do nich elektronicznie. Zaproponował, aby na
tym wyjątku pozostać i na tym etapie ten temat zamknąć i już do niego nie wracać. Stwierdził, iż
nad nowym podejściem do tematu możnaby zastanowić się już w następnej kadencji Rady.
W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby przedstawione stanowisko przyjąć jako wiążące i nie
polemizować z nim.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 15/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 stycznia 2017 r. na temat opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Leśnica w 2017 roku. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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Radny Pan Piotr Garbacz podziękował za udział delegacji zarówno radnych, jak i pracowników
urzędu w pogrzebie swojej matki. Wyraził głębokie podziękowanie za solidaryzowanie się z nim
w tym trudnym dla niego okresie.
Odnośnie tematu dotyczącego organizacji pracy Rady Miejskiej, przygotowania materiałów
sesyjnych, czy na komisje nie będzie się do tego odnosił, bo przewodniczący rady organizuje
pracę rady. Działanie nie było takie, aby utrudniać pracę Rady, czy współpracę radnych
z pozostałymi członkami rady, chodziło tylko o ułatwienie i zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych i wysyłkowych, czy kosztów związanych z nakładem materiałów, druków,
pracy pracowników. Szanuje decyzję przewodniczącego rady miejskiej i tak jak było
powiedziane tę formę będziemy praktykować do końca kadencji rady. Myśli, że z biegiem czasu,
jeżeli w dalszym ciągu będzie mu dane i uzyska mandat zaufania od mieszkańców to być może
jeszcze w przyszłej kadencji z tego przywileju skorzysta. Niemniej jednak ten temat także uważa
za zamknięty.
Następnie poruszył szereg tematów, i tak:
1. w ostatnim czasie interweniował u niego mieszkaniec, ale sprawa tyczy się całej społeczności
leśnickiej, w sprawie złego stanu technicznego drogi powiatowej przy ul. Zdzieszowickiej
w Leśnicy na wylocie w kierunku Zdzieszowic. Zdaje sobie sprawę, że droga jest powiatowa
i należy interweniować na etapie Powiatu. Występujące utrudnienie polega na tym, że jadąc
prawym pasem od strony Leśnicy do Zdzieszowic narażamy na uszczerbek stan techniczny
pojazdu, albo korzystamy z lewego pasa jezdni, co też jest niezgodne z zasadą ruchu drogowego.
Apel byłby taki, aby wnioskować w tym zakresie do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, bo stan drogi jest fatalny.
2. na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy mamy nowy kompleks sportowy i chodzi o dostępność do
tego obiektu. Na przełomie starego i nowego roku zamierzał skorzystać z boiska, ale było one
zamknięte może ze względu na to, że był to czas wolny. W związku z tym zwrócił się z
zapytaniem, czy boisko jest czynne cały czas, czy w pewnych okresach jest zamknięte?
3. na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 stycznia br. poruszono
sprawę związaną z bezpieczeństwem pieszych i ruchem drogowym, konkretnie chodzi o odcinek
drogi Leśnica – Zalesie Śląskie. Mieszkańcy interweniowali w sprawie „nadużyć” kierowców
pod kątem nadmiernej prędkości przy wjeździe do Leśnicy od strony Zalesia Śląskiego
w sąsiedztwie Publicznego Przedszkola w Leśnicy. Można zauważyć poważne zagrożenie, ale
z drugiej strony przedstawił pewną alternatywę i rozwiązanie, które już zaproponował na
posiedzeniu komisji. Warto byłoby się nad nim zastanowić i przeanalizować tzn. w sąsiednich
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gminach (gmina Knurów) została eksperymentalnie zastosowana trójkolorowa sygnalizacja
świetlna, która ma na celu wywołanie reakcji u kierowcy, który jedzie z nadmierną prędkością.
Następnie szczegółowo omówił wprowadzenie takiego rozwiązania. Można nawet powiedzieć,
że jest to wymuszenie zatrzymania się kierowcy poprzez niedostosowanie prędkości przy
wjeździe do miejscowości. W takim miejscu, w którym może dojść do tragedii lepiej jest
zastosować profilaktykę i wyprzedzić pewne fakty. Podkreślił, że nie wie jakie byłyby koszty
zakupu takiego urządzenia, ale jest to jakaś alternatywa. Może warto byłoby się zastanowić, czy
taka forma środka zaradczego jest dopuszczalna przepisami prawa. Jeżeli byłoby to nadal łamane
i kierowcy nie zatrzymywaliby się to w ramach współpracy gminy z policją, która pewną pulą
środków finansowych jest dotowana możnaby przeprowadzać kontrole prędkości poruszania się
pojazdów na tymże odcinku drogi. Temat ten poddał pod rozwagę.
4. kolejna sprawa także była poruszana na komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 16 stycznia
br., a jest związana z estetyką miasta Leśnicy w zakresie utrzymania czystości. Pan radny Tomasz
Sitnik na jednej z poprzednich sesji zabrał głos w sprawie ciągu pieszego od gimnazjum do
Rynku i zbyt małej ilości ustawionych koszy na śmieci. Stwierdził, że tym tematem się
zainteresował oraz zorientował się, jak wygląda sprawa rozmieszczenia koszy na terenie całej
Leśnicy. Na całym tym terenie znajduje się 27 lub 29 koszy na śmieci tzn. punktów, gdzie można
wyrzucić odpad. Na komisji był obecny Zastępca Burmistrza, który wyjaśnił, że strategia
umiejscowienia koszy była taka, że w pierwszej kolejności były one sytuowane przy każdym
przystanku autobusowym. W trakcie dokonywanej wizji faktycznie te kosze znajdowały się przy
przystankach, ale również przy każdym sklepie oraz w dużej ilości na leśnickim rynku.
Aczkolwiek daje do myślenia to, że faktycznie tych koszy jest za mało i tym samym poparł
zdanie radnego Sitnika. Zwiększenie ilości koszy budzi pewną obawę, że mieszkańcy, bądź
ludzie z innego terenu mogą zapełniać kosze swoimi odpadami domowymi, ale istnieje
możliwość zastosowania takich koszy, które niekonieczne są otwarte. Radny Pan Rudol
powiedział podczas komisji, że sołectwo Wysoka w ramach funduszu sołeckiego zakupiło sobie
kosze, które są zamknięte. Możnaby sukcesywnie tę ilość koszy zwiększać, aby osiągnąć
właściwy cel. Temat ten został rzetelnie sprawdzony i na potwierdzenie tego faktu została
również sporządzona dokumentacja zdjęciowa w tym zakresie. Możnaby iść w kierunku zakupu
koszy betonowych, które są praktykowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy lub
zainwestować w ładniejsze kosze. Należy stwierdzić, że stanowi to problem dla mieszkańców,
którzy chcą korzystać z koszy i nie zaśmiecać naszej miejscowości.
zasygnalizował ten temat i poprosił o zajęcie się nim.

W związku z tym
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Przewodniczący obrad w nawiązaniu do punktu 1 wypowiedzi radnego Garbacza, a dotyczącego
dróg powiatowych. Stwierdził, że na poprzedniej sesji tj. sesji grudniowej, na której radny był
również obecny, gościliśmy radnych powiatowych i temat dróg w Leśnicy był bardzo mocno
akcentowany. Poproszono wręcz radnego powiatowego Pana Andrzeja Wróbla, żeby między
innymi z uwagi na obchodzony w tym roku jubileusz 800 lecia Leśnicy Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich wzięło mocno pod uwagę stan dróg powiatowych na terenie miasta
Leśnica. Wszyscy wiemy, jak one wyglądają i temat ten ciągle jest przekazywany do Starostwa.
Pan Burmistrz odniósł się do poszczególnych tematów, a mianowicie:
1. na temat dotyczący ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy po części odpowiedział Pan
Przewodniczący obrad. W ramach naszej działalności na bieżąco przekazujemy informacje
w tym zakresie do Starostwa Powiatowego. Niemniej jednak zwrócił się do Pana radnego, czy
on jako radny sam próbował w jakikolwiek sposób interweniować w powiecie w sprawie złego
stanu drogi Leśnica – Zdzieszowice?
Radny Pan Garbacz stwierdził, że nie, ponieważ nie współpracuje z powiatem.
2. zgodnie z obowiązującym regulaminem kompleks sportowy w dni wolne od działalności
szkoły powinien być otwarty od godz. 1000 do godz. 2100. Czy Pan radny, jako radny, a nawet po
części jako urzędnik popatrzył do treści regulaminu użytkowania obiektu umieszczonego przy
tym kompleksie, gdyż tam znajduje się informacja kto jest zarządcą tego obiektu i ewentualnie
spróbował rozeznać temat?
Radny Pan Garbacz stwierdził, że tak wnikliwie nie sprawdzał.
Burmistrz podkreślił, że nie mniej jednak temat ten zostanie rozeznany i nie powinno się tak
zdarzyć.
3. temat dotyczący drogi powiatowej Leśnica – Zalesie Śląskie, tak jak Pan radny powiedział był
przedyskutowany kilka dni temu także na komisji. Czy na tej komisji Pan radny uzyskał
informację, jak ten temat mógłby być rozwiązany, czy temat tylko został przedyskutowany
i wątpliwości jeszcze nie zostały wyjaśnione?
Radny Pan Garbacz stwierdził, że podczas komisji nie zostało podjęte stanowisko w tym
zakresie.
Pan Burmistrz zaproponował, żeby również w tym temacie podjął interwencję w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Jednak należy przypuszczać, że odpowiedź będzie
negatywna lub zostanie zaproponowane rozwiązanie, które dotychczas funkcjonuje tj.
współudział w kosztach zadania. Faktem jest, że wskazane miejsce jest bardzo niebezpieczne.
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Jakiś czas temu dokonano rozeznania cenowego w zakresie zakupu urządzeń pomiarowych
i wspólnie została podjęta decyzja, że w Leśnicy zostaną zamontowane dwie tablice
informacyjne z pomiarem prędkości.
4. temat dotyczący koszy na śmieci, to tak jak Pan radny powiedział był również poruszany na
komisji kilka dni temu. W związku z tym zapytał, czy dyskusja w tym temacie nie wyczerpała
powstałych wątpliwości?
Radny Pan Garbacz zaznaczył, że zabiera głos i porusza niektóre sprawy, ale nie zawsze
otrzymuje na nie odpowiedź.
Radny Pan Rudol potwierdził, że podczas komisji była dyskusja na ten temat i on również zabrał
głos. Obecny na komisji Zastępca Burmistrza przedstawił stanowisko, że każda rada osiedla
i sołectwa ma swój fundusz wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli w ramach którego może
realizować remonty lub zakupy np. ławek dla sołectwa, koszy na śmieci itp. i doposażyć miejsca
znajdujące się w obrębie danej miejscowości. Przykładem może być sołectwo Wysoka, które
w ramach funduszu zakupiło 4 kosze na śmieci i nie zaistniała potrzeba zwracania się do gminy
o środki finansowe na ten cel. Tym bardziej, że Pan Zastępca Burmistrza dodał, że najczęściej
w sołectwach tych środków z funduszu sołeckiego, którymi dysponuje sołectwo, bądź Zarząd
Osiedla nie wykorzystuje się w całości. Z ust Pana radnego padła propozycja, aby sukcesywnie
doposażać miasto w kosze na śmieci i Zarząd Osiedla w ramach posiadanych środków
finansowych może rozłożyć sobie zakup tych koszy na lata. Kosze można ustawić w miejscach,
gdzie najwięcej ludzie śmiecą, ale zarazem musi być to zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa. Jego zdaniem temat został wyjaśniony podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury
Społecznej.
Radny Pan Piotr Górecki nawiązał do wypowiedzi Pana Rudola, że tego rodzaju zakupu można
dokonać w ramach funduszu wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli. Sołectwo Góra Świętej Anny
w ubiegłym roku ze środków funduszu zostało doposażone w 14 nowych ławeczek. Ławki są
piękne i takie jakie chcieliśmy. Natomiast powracając do tematu dróg powiatowych to wydaje
mu się, że zgłaszanie tego tematu w miesiącu styczniu jest za wczesne. Jeżeli będzie się w tej
chwili naciskać na starostwo, żeby zakleili dziury, bo nie można przejechać to przyjadą i przy
minusowych temperaturach je zakleją. Bardzo niekorzystnie wpłynie to na społeczeństwo, gdyż
wywoła to niepotrzebne uwagi. W związku z tym zaproponował, aby w okresie wiosennym
interweniować w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w tej sprawie, bo teraz jest za
wcześnie.

19
Radny Pan Garbacz stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że przedstawiony temat nie jest problem
gminy tylko problem właściciela drogi, czyli Starostwa Powiatowego. Generalnie można
powiedzieć, że jest to bezpośredni problem dotyczący nas mieszkańców. Jeżeli my z tym nic nie
zrobimy to nikt w tym zakresie nic nie zrobi. Termin powiadomienia instytucji jest mało
znaczący, gdyż w gestii zarządcy drogi jest ustosunkowanie się do tego tematu i ustalenie terminu
wykonania robót.
Pan Burmistrz przyznał rację oby dwom radnym, że droga jest dziurawa oraz, że w okresie
zimowym nie należy przeprowadzać klejenia ubytków. Jednak uważa, że tego typu drobne
tematy wynikające z interwencji mieszkańców nie koniecznie wymagają zajęcia stanowiska
przez Radę, lecz można je niezwłocznie przekazać telefonicznie, bądź na piśmie i sprawa
zostanie przesłana do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Chodzi tylko o czynność
czysto techniczną.
Radny Pan Garbacz – skoro mieszkańcy interweniują do niego, aby zaapelował to należy
zrozumieć też jego rolę.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że generalnie w sprawie stanu dróg powiatowych mocno
monitują wszyscy radni przy różnych okazjach. Robimy w tym zakresie co możemy, w tym
między innymi gościliśmy na sesji Wicestarostę Strzeleckiego Pana Janusza Żyłkę, a także
obecnego na poprzedniej sesji radnego powiatowego poproszono o to, żeby chociaż w obrębie
miasta na ten jubileusz 800 lecia Leśnicy rzeczywiście wykonać zadanie w tym zakresie bardzo
rzetelnie i nie koniecznie w porze zimowej. Temat dróg jest tematem, z którym się wszyscy
spotykamy i wszyscy mamy kontakt z naszymi wyborcami, czyli mieszkańcami naszej gminy.
Natomiast w kwestii ustawienia koszy na śmieci padła bardzo dobra propozycja i ten temat może
być realizowany bez żadnego problemu.
Radny Pan Teodor Wyschka podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do tego, żeby ruszyły prace związane z remontem mostu w Lichyni na rzeczce Łęcka Woda.
Kierowcy widzieli most z zewnątrz, ale mało kto widział w jakim on faktycznie jest stanie
technicznym. Jeszcze raz wszystkim wyraził swoją wdzięczność, że zostały rozpoczęte prace
remontowe.
Radny Pan Garbacz informacyjnie powiedział, że utworzył swoją stronę internetową, jak niegdyś
zapowiedział na sesji. Na tej stronie umieszczane są różnego rodzaju sondaże, które są
podyktowane sugestiami, bądź pytaniami niektórych mieszkańców. Nie chce jednak uchodzić za
osobę, która chce wywołać jakąś dwuznaczność, bądź podział, a wręcz chce uniknąć takiego
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czegoś, co nie jest jego celem. Chciał wyjaśnić pewną sytuację, która pojawiła się na jego stronie
i została już z niej usunięta, bo może budzić pewne wątpliwości. Strona ma być typowo
informacyjna i wychodzić naprzeciw mieszkańcom. Mianowicie dużo osób zadało mu pytanie
odnośnie tablic dwujęzycznych, które generalnie występują w województwie opolskim.
Chciałby, aby tutaj w jakiś sposób zostało to przedstawione, na jakiej zasadzie zostało to
przeprowadzone. W tym temacie rozmawiał już z Panem Burmistrzem i zasięgnął informacji
w różnych miejscach. Nie chce być odebrany jako osoba, która przyczynia się do jakiegoś
podziału, bądź próbuje wywołać jakiś konflikt, chce tylko uświadomić społeczeństwo.
Z informacji uzyskanej podczas rozmowy z Panem Burmistrzem wie, że aby tablice dwujęzyczne
pojawiły się w gminach, w których występują mniejszości narodowe i etniczne był brany pod
uwagę spis powszechny. Zgodnie z zapisem ustawowym jeżeli 20 % społeczeństwa deklaruje
swoją przynależność do mniejszości narodowej, w naszym przypadku jest mowa o mniejszości
niemieckiej, to dana gmina może zrealizować zapisy ustawy i wprowadzić zarówno drugi język
urzędowy, jako język pomocniczy (w Gminie Leśnica wprowadzono język niemiecki) i tablice
dwujęzycznie. Mówi o tym informacyjnie, bo te informacje ukażą się na jego stronie. Jeżeli źle
mówi to prosi o weryfikację, gdyż w radzie zasiada wielu radnych, którzy pełnią swoją funkcję
przez wiele kadencji. Temat jest poważny i wypadałoby go wyjaśnić, żeby uniknąć pewnych
nieporozumień, dlatego też jest taki jego cel. Podkreślił, że sprawdził również na stronie BIP
Leśnica czy została pojęta uchwała przez Radę Miejską w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody
na wprowadzenie języka pomocniczego. Taka uchwała została podjęta przez radnych w 2006
roku i wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.
Radny Pan Górecki zaznaczył, że radni to wszystko wiedzą i Pan radny uzyskał informację od
Pana Burmistrza, że wszystko zostało przeprowadzone legalnie zgodnie z literą prawa.
W związku z tym, jaki jest cel zadawanego pytania? Tablice dwujęzyczne zostały ustawione parę
lat temu i do tej pory wydaje się, że mieszkańcy zostali uświadomieni w tym zakresie.
Pan Burmistrz zaznaczył, że wystąpienie Pana radnego w tym temacie wszystko wyjaśniało.
Radny Pan Górecki dodał, że jest dumny z wprowadzenia na terenie Gminy tablic
dwujęzycznych. Nawet w przypadku Góry Świętej Anny miała być nazwa miejscowości
Annaberg i były czynione starania, żeby wprowadzono nazwę Sankt Annaberg. Po jakimś czasie
udało się podjąć uchwałę z nazwą miejscowości Sankt Annaberg.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnego, że zabrał głos w punkcie dotyczącym wolnych
wniosków, w związku z czym oczekuje na ten wniosek, bo do tej pory nie został on
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sformułowany. W tej chwili jest mowa o uchwałach, które zostały dawno podjęte, funkcjonują i
są wiążące. W związku z tym poprosił o sformułowanie wniosku.
Radny Pan Garbacz zwrócił się z zapytaniem, jaka jest zasadność wprowadzenia tablic
dwujęzycznych na terenie gminy Leśnica? Należy rozmawiać na tematy, które nas łączą, bo
mieszkamy w tej samej miejscowości. Moim zamiarem było, na wniosek pewnych mieszkańców
zapytać jaka jest procedura, co stało na drodze tego, że pojawiły się tablice dwujęzyczne. Tak
naprawdę to jest tylko z mojej strony jako radnego taka sprawa informacyjna. Jeżeli nie wpłynął
wniosek to ja go sformalizuję, jaka jest zasadność tablic dwujęzycznych. Na podstawie
otrzymanych informacji przedstawił tylko swoje argumenty, które nie koniecznie muszą się
pokrywać z rzeczywistością. Więc chodzi o to, żeby osoby, które zadały jemu te pytanie
odsłuchując sobie nagranie z jego strony internetowej mogły się odnieść do tego, że rada
akceptuje lub wyraziła wolę, albo na następnie sesji będzie powiedziane, że wszystko jest zgodne
z prawem. Osobiście uważa, że wszystko jest zgodne z przepisami prawa. Temat tablic się
pojawił i należy na ten temat rozmawiać. W żadnym wypadku nie uważa się w tym wszystkim
stronom, jest tutaj z wszystkimi na jednej linii jako radny.
Pan Burmistrz stwierdził, że Pan radny zadał pytanie, sprawdził wszystko i na nie odpowiedział.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że z nikim tego tematu nie konfrontował. Rada Miejska jest na
tyle kompetentna, że radni zasiadający w radzie w poprzednich kadencjach wiedzą, że była taka
uchwała. On sobie to tylko sprawdził i chciał uzyskać tylko aprobatę, czy faktycznie tak było?
Radni Rady Miejskiej potwierdzili, że faktycznie tak było.
Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXVII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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