Protokół Nr XXVIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 lutego 2017 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 23 stycznia 2017 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok,
- w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zmieniającej uchwałę Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica
na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2017 roku,
- 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 określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
5. „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego” za rok 2016.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
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8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 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 23 stycznia 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
23 stycznia 2017 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano w dniu
17 lutego 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 23 stycznia 2017 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmiany budżetu gminy i w budżecie
gminy na 2017 rok poprzez:
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a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 171.279,00 zł, z tego:
- środki na realizację zadań z zakresu rolnictwa

- 4.600,00 zł

- odszkodowanie za latarnię ul. Polna w Leśnicy – wpłata Towarzystwa

- 1.778,00 zł

Ubezpieczeń Wzajemnych
- wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – renta

- 9.651,00 zł

planistyczna
- środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie

- 3.000,00 zł

dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywania”
- wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

-

200,00 zł

wychowawczych
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 2.000,00 zł
- środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń

- 13.000,00 zł

z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

50,00 zł

-137.000,00 zł

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
b) zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 11.429,00, z tego:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 2.703,00 zł

- część oświatowa subwencji

- 8.726,00 zł

c) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 399.850,00 zł, z tego:
- realizacja zadań z zakresu rolnictwa

- 4.600,00 zł

- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy

- 30.000,00 zł

- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy

- 70.000,00 zł

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

- 40.000,00 zł

- realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - 3.000,00 zł
– „Pomoc państwa w zakresie dożywania”,
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy -139.200,00 zł
państwa w wychowaniu dzieci
- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

- 13.000,00 zł
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- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

-

50,00 zł

- realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie

-100.000,00 zł

rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy
dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy
d) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 240.000,00, z tego:
- remonty dróg gminnych

- 35.000,00 zł

- remonty dróg wewnętrznych

- 48.000,00 zł

- rezerwa ogólna

- 80.000,00 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 47.000,00 zł

- 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 Św. Anny”
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn stwierdził, że proponowane zmiany w budżecie gminy są dość istotne,
zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem,
jakie będą kluczowe terminy realizacji inwestycji dotyczącej rewitalizacji kompleksu
rekreacyjnego w Leśnicy przy założeniu, że Gmina Leśnica otrzyma dofinansowanie do zadania
tzn. złożenie wniosku, pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót oraz jak będzie przebiegał cały
cykl budowy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego
w ramach realizacji zadań z zakresu rewitalizacji można dopiero złożyć od dnia 14 kwietnia br.
Jednakże na etapie składania wniosku nie jest wymagane prawomocne pozwolenie na budowę
zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ocena
wszystkich otrzymanych wniosków przez Urząd Marszałkowski trwać będzie około 3 miesiący
i dopiero w okolicach miesiąca lipca br. będzie potrzebne prawomocne pozwolenie na budowę.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie należy się wykazać prawomocnym
pozwoleniem na budowę. Realizacja inwestycji zostałaby przeprowadzona w cyklu dwuletnim
tj. rozpoczynamy zadanie w połowie 2017 roku i jego realizacja trwa do końca 2018 roku.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/139/17 w sprawie zmian
budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 14 radnych).
- w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały szczegółowo został
omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 lutego 2017 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała tenże projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Ryszard Golly poprosił o doprecyzowanie, czy w miejscowościach gdzie będzie
budowana kanalizacja sanitarna mieszkańcy mogą w tej chwili wybudować sobie przydomowe
oczyszczalnie ścieków? Zgodnie z zapisem § 1 budowa oczyszczalni ma na celu ograniczenia
ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z własnych
gospodarstw domowych do gleby i wód. Dla niektórych mieszkańców jest to bardzo ważne,
a wiemy, że w uchwale są wykazane miejscowości do skanalizowania.
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że w miejscowości gdzie mamy ważne
pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i wiemy, że w przewidywalnym czasie będzie ona
budowana to w takiej sytuacji osoba zainteresowana nie otrzyma dofinansowania do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków np. w miejscowości Zalesie Śląskie na ul. Kościuszki nie
przewiduje się udzielenia zezwolenia na budowę oczyszczalni przydomowych.
Radni z Zalesia Śląskiego zwrócili się z zapytaniem, jak wygląda sytuacja w przypadku innych
ulic w tej miejscowości np. ul. XV Lecia, ul. Leśnicka, ul. Świętej Jadwigi?
Pan Zastępca Burmistrza stwierdził, że ul. XV Lecia będzie następną ulicą, którą przewiduje się
skanalizować. Generalnie na tej ulicy odradza się budowę oczyszczalni ze względu na bardzo
wysoki poziom wód gruntowych i w konsekwencji bardzo trudne warunki eksploatacyjne. Każdy
wniosek złożony przez osobę zainteresowaną otrzymaniem dotacji jest rozpatrywany
indywidulanie. Generalnie zawsze w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej chcemy uzyskać
odpowiedni efekt ekologiczny.
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Reasumując należy pokreślić, że w Zalesiu Śląskim na ul. Kościuszki do ronda oraz na ul.
Strzeleckiej w tej chwili nie ma możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Natomiast w przypadku ul. XV Lecia będzie to zależało od mieszkańca kiedy będzie chciał
budować przydomową oczyszczalnię ścieków. Każdy złożony wniosek będzie podlegał
indywidualnej ocenie. W uchwale nie mamy konkretnie wyznaczonych miejscowości, w których
nie można budować przydomowych oczyszczalni ścieków. Staramy się, żeby skanalizować jak
najwięcej miejscowości, ale wiemy, jak mocno walczono o skanalizowanie miejscowości Zalesie
Śląskie. W obecnym okresie programowania mamy 3 mln na beneficjenta i wiemy jakie są realne
możliwości pozyskiwania środków, dlatego podchodzimy indywidualnie do każdego wniosku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/140/17 w sprawie udzielania
dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (głosowało 14 radnych).
- zmieniającej uchwałę Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja
2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów
grzewczych
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały szczegółowo został
omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 lutego 2017 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag,
ani zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Jahn zaznaczył, że wprowadzone w projekcie uchwały drobne poprawki są jak
najbardziej potrzebne i oczywiste. Dotyczą one konkretnych zapisów np. że nie dopuszcza się
składania wniosków na kolejne lata lub dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które nie posiadają zadłużenia względem
Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych. Należy także podkreślić, że nikt nie ma złudzeń,
że wprowadzenie tej uchwały poprawi nam w sposób istotny jakość powietrza w Gminie. Jest to
jedynie czynnik wspomagający ekologię. W głównej mierze o jakości powietrza decyduje jakość
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węgla, która jest bardzo różna, a jest on jednym z najbardziej wykorzystywanych surowców do
spalania.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Leśnica na
dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/141/17 zmieniającą uchwałę
Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów
zmiany systemów grzewczych (głosowało 14 radnych).
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica
w 2017 roku
Pan Burmistrz poinformował, że corocznie do dnia 31 marca rada gminy wypełniając obowiązek
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania musi przyjąć w drodze
uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy. W stosunku do podjętej uchwały w 2016 roku zmienił się tylko podmiot, który
będzie sprawował całodobową opiekę weterynaryjną. W wyniku rozeznania rynkowego do
sprawowania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wyłoniono Gabinet Weterynaryjny w Strzelcach Opolskich Pana lek. wet. Jana
Piskonia. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy firma zajmująca się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt pozostanie w tym roku ta sama?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że firma zajmująca się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt pozostanie
ta sama, czyli właściciel Schroniska dla zwierząt w Zawierciu. Zmienił się jedynie lekarz
weterynarii, który zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Wszystkie zapisy mają swoje odzwierciedlenie w przedłożonym projekcie
uchwały.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2017 roku oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/142/17 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leśnica w 2017 roku (głosowało 14 radnych).
- 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 określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia
kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego
Przewodniczący obrad przypomniał, że przedmiotowe projekty uchwał zostały szczegółowo
omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy
w dniu 6 lutego 2017 r.
Wszyscy członkowie komisji stałych Rady Miejskiej obecni na posiedzeniu po wnikliwej
analizie wypracowali wspólne pozytywne stanowisko w zakresie przedmiotowych projektów
uchwał nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są jakieś konkretne pytania w tym temacie? Przypomniał,
iż dyskusja w temacie będącym przedmiotem regulacji w przedkładanych radzie projektach
uchwał oświatowych była bardzo szeroka i wyczerpująca.
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekty uchwał 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,
- określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania
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rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
oraz zarządził głosowanie w kwestii podjęcia tychże uchwał.
Rada Miejska w Leśnicy kolejno głosowała nad podjęciem poszczególnych uchwał. Wszystkie
uchwały podjęto jednogłośnie, a mianowicie:
 uchwałę Nr XXVIII/143/17 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 14 radnych),
 uchwałę Nr XXVIII/144/17 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia
kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (głosowało 14 radnych),
 uchwałę Nr XXVIII/145/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
„Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego” za rok 2016
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, że
organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
wysokości średnich wynagrodzeń oraz struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie w gminie Leśnica w roku 2016 nie
zostało osiągnięte przez nauczycieli mianowanych, a dopłata wyniosła 13.753,29 zł.
Prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie już tak niskiej kwoty z uwagi na to, że będziemy
się starać zapewnić zatrudnienie dla nauczycieli gimnazjum tym samym zabierając nadgodziny
nauczycieli zatrudnionych w placówkach szkolnych.
W pozostałych grupach, czyli u nauczycieli stażystów mamy niewielką nadwyżkę oraz
u nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych dosyć dużą. Na dzień dzisiejszy nie ma
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zagrożenia, żeby ta średnia nie została wypracowana, aczkolwiek przy zmianach w strukturze
zatrudnienia, kiedy nie będzie nadgodzin to wtedy mogą średnie zostać nieosiągnięte.
Radny Pan Teodor Jahn przedstawił kilka słów komentarza do przedłożonego sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Można
powiedzieć, że sprawozdanie jest materiałem bardzo ciekawym. Sprawozdanie przedstawione
w formie tabelarycznej zawiera wszystkie niezbędne informacje, które powinny zostać ujęte
w tym temacie. Informacja dodana do sprawozdania przez Panią Kierownik stanowi wyjaśnienie
wszystkich wątpliwości i zawiłości całego systemu. Należy stwierdzić, że wynagrodzenia
nauczycieli są wyższe niż średnie wynagrodzenie za 2016 rok w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Podkreślił, że w przyszłym roku mogą te dopłaty być wyższe lub system
zostanie zmieniony i temat samoczynnie zostanie rozwiązany.
Wydatki poniesione w roku 2016 na wynagrodzenia wynoszą ponad 350 tys. zł, gdzie
w ubiegłych latach były mniejsze przy niezmienionej kwocie bazowej, która utrzymuje się na
jednakowym poziomie od 2012 roku.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wskazanej
informacji wraz ze sprawozdaniem.
Radni jednomyślnie przyjęli informację wraz ze sprawozdaniem z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2016 (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 26 stycznia br. wspólnie z Panią Kierownik GZO uczestniczono w spotkaniu w Kuratorium
Oświaty w Opolu w zakresie możliwych rozwiązań dotyczących reformy oświaty,
- 27 stycznia br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie w zakresie
zarządzania kryzysowego i potencjalnych zagrożeń związanych z ptasią grypą,
- 27 stycznia br. odbyła się Gala zorganizowana przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” w Opolu
podczas, której nasz mieszkaniec Pan poseł Helmut Paisdzior został odznaczony Platynowym
Laurem Umiejętności i Kompetencji,
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 w dalszym ciągu trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie, i tak:
a) w dniu 30 stycznia br. – Kadłubiec,
b) w dniu 1 lutego br. – Leśnica,
c) w dniu 6 lutego br. – Lichynia,
d) w dniu 7 lutego br. – Dolna w temacie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
e) w dniu 8 lutego br. – Łąki Kozielskie,
- 8 lutego br. odbyło się spotkanie z nauczycielami w gimnazjum poświęcone zmianom jakie
planujemy w naszej Gminie. Informacja została przekazana z pierwszej ręki na temat jakie są
możliwości i co będzie do zrealizowania. Nauczyciele także otrzymali informację, że staramy się
na wszelkie sposoby zapewnić nauczycielom gimnazjum pracę w naszych szkołach
podstawowych.
- 24 lutego br. odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań z historią Leśnicy w związku
z jubileuszem 800-lecia, gdzie bardzo dobry wykład wygłosił Pan Tomasz Sitnik na temat, jak
w Leśnicy po wojnie spotkali się ze sobą w trudnej sytuacji Ślązacy i Kresowianie.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- Lokalny Program Rewitalizacji został uchwalony i zatwierdzony przez Marszałka
Województwa Opolskiego i umieszczony na liście pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji. Występujemy o dofinansowanie przygotowania tego programu.
- zadanie dotyczące rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy – w celu poprawy
dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy na kąpielisku miejskim
przygotowano rozeznanie cenowe na opracowanie dokumentacji technicznej i opracowanie
wniosku o dofinansowanie wraz z studium.
- na początku marca br. zostaną podpisane umowy z wykonawcami na remont budynków
komunalnych przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy oraz ul. Góry Świętej Anny 2 w Leśnicy,
- trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa
Dolna – odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami dotyczące projektu ww. planu podczas,
którego wyznaczony został dodatkowy termin składnia wniosków do tego planu. Termin ten
upływa z dniem 15 marca br.
- zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – w dniu 8
lutego br. złożono korektę do wniosku o dofinansowanie zadania. Czekamy na wynik
uzupełnienia i jeżeli decyzja będzie pozytywna to zostanie ogłoszony przetarg. Każdy wydatek
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związany z budową, aby był kwalifikowalny musi być realizowany po podpisaniu umowy
z Urzędem Marszałkowskim,
- w dniu 6 lutego br. złożono uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu
województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie dotyczące budowy
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia – Łąki Kozielskie,
- podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich na zadanie
dotyczące budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica –
Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Raszowa przy ul. Góry Świętej Anny wraz z dokumentacją
projektową. Gmina przekaże w formie dotacji dla Powiatu Strzeleckiego kwotę 100.000,00 zł.
- sprzedano autobus tzw. gimbus. Autobus został wyceniony na kwotę 3.900,00 zł, a sprzedany
za 5.000,00 zł. Nabywcą został PKS Strzelce Opolskie. Dzieci z terenu gminy będą nadal
przewożone tym autobusem, ale PKS Strzelce Opolskie wspólnie ze Związkiem PowiatowoGminnym „Jedź z nami” przymierza się pozyskać środki na zakup nowych autobusów.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 lutego 2017 r., gdzie tematyka dotyczyła
uchwał, które zostały wcześniej omówione podczas dzisiejszej sesji.
Ponadto w tym dniu tj. 6 lutego br. odbyło się również wspólne posiedzenie wszystkich komisji
stałych Rady Miejskiej w Leśnicy, gdzie tematyka dotyczyła wcześniej podjętych uchwał
oświatowych. Niemniej jednak podczas posiedzenia została również omówiona tematyka
dotycząca reformy oświatowej. Pan Burmistrz przedstawił radnym do dyskusji trzy warianty,
spośród których został wybrany wariant pierwszy, który brzmi następująco:
„Gmina nie likwiduje Publicznego Gimnazjum w Leśnicy – gimnazjum zostaje wygaszane
stopniowo i równolegle w tym samym wariancie w szkołach podstawowych mamy sześć, siedem
i osiem klas. Natomiast nauczyciele, którzy pracowali w gimnazjum sukcesywnie zostają
przenoszeni w miarę potrzeb z gimnazjum do szkół podstawowych, ponieważ w gimnazjum liczba
godzin ulegnie pomniejszeniu, a zapotrzebowanie na godziny wzrośnie w szkołach
podstawowych”.
Tutaj należą się wielkie ukłony w stronę Pana Burmistrza i Pani Kierownik GZO dlatego, że tę
reformę gmina zamierza zrealizować w ten sposób, że ma na celu przede wszystkim sprawy
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zachowania etatów dla nauczycieli. Ponadto pozostają trzy szkoły, które są w dobrej kondycji,
jeżeli chodzi o wyposażenie, zaplecze, z wyjątkiem szkoły w Raszowej, gdzie pozostaje kwestia
budowy w bliskiej pespektywie hali sportowej.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że do Urzędu wpłynęło pismo Związku Celowego
Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” z dnia 25 stycznia 2017 r. dotyczące Uchwały Nr 21/I/2017
Zgromadzenia tego Związku w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź
z nami”, w związku z tym zwrócił się do Pana Mariana Gorgoscha – Kierownika Referatu
Infrastruktury Komunalnej o przybliżenie tego tematu.
Pan Gorgosch poinformował, że we wskazanej uchwale Zgromadzenia Związku PowiatowoGminnego „Jedź z nami” z dnia 20 stycznia 2017 r. uległ zmianie § 38 ust. 6 i 8. Dotychczasowe
brzmienie § 38 ust. 6 było następujące: „członkowie ponoszą koszty obsługi działalności związku
w formie składki członkowskiej, której wysokość stanowi iloraz wyliczonych kosztów
działalności Związku w danym roku oraz liczby członków”, a nowe brzmienie jest następujące:
„Członkowie ponoszą koszty obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej.
Wysokość składki

członkowskiej

ustalana jest

przez

Zgromadzenie w wysokości

proporcjonalnej do ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie z obowiązującym Planem
Transportowym, na terenie poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów obsługi
działalności Związku określonych w uchwale budżetowej.”
Można powiedzieć, że w inny sposób jest obliczana ta składka. Terminy pozostają takie same tj.
składka płatna jest do dnia 15 stycznia danego roku w wysokości ¼ składki, a do dnia 31 marca
danego roku w wysokości ¾ składki.
Natomiast dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 8 dotyczyło, że w pierwszym roku działalności
Związku składkę członkowską ustala się i wnosi w terminie wskazanym w uchwale
Zgromadzenia Związku. W tej chwili ust. 8 został doprecyzowany, gdzie część zmienna ustalona
jest proporcjonalnie do ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie z obowiązującym Planem
Transportowym, na terenie poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów obsługi
działalności Związku określonych w uchwale budżetowej pomniejszonych o część stałą składki.
W pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2017 roku wysokość składki dla każdego Członka
według uchwały Zgromadzenia wynosi po 50 % w pierwszym i drugim terminie. Składka
w pierwszym terminie została przez Gminę Leśnica już uiszczona i wyniosła 5.481,50 zł.

14
Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź, że pierwotnie składka członkowska miała być liczona w ten
sposób, że mamy określone koszty stałe związane z obsługą działalności Związku dzielone przez
ilość członków oraz część zmienną. Jednak pojawiła się dyskusja, że są członkowie, którzy mają
więcej przewozów autobusowych na swoim terenie i odwrotnie. Dlatego też w stosunku do
ustalenia składki członkowskiej zastosowano proporcję, czyli kto ma więcej przejazdów
autobusowych w swojej gminie będzie miał więcej kosztów stałych, a kto mniej wykonanych
wozokilometrów będzie miał składkę członkowską proporcjonalnie mniejszą.
Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza, aby przy omawianiu tej zmiany
przybliżyłby temat funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”, czyli na
jakim w tej chwili jesteśmy etapie?
Pan Burmistrz stwierdził, że podczas zebrania wiejskiego zostało zadane pytanie, czy rodzice
dzieci, które dojeżdżają do szkół zauważyli jakąkolwiek zmianę pomiędzy grudniem 2016 r.,
a styczniem 2017 r., gdzie nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu. Odpowiedź padła, że nic się nie
zmieniło. Zmieniła się tylko pewna struktura organizacyjna. Od dnia 1 stycznia 2017 r. transport
dzieci do szkół tzw. transport edukacyjny jest realizowany przez Związek Powiatowo-Gminny
„Jedź z nami”. Jest to pierwszy tego typu Związek, który funkcjonuje w Polsce. Rozpoczęcie
nowego systemu transportu publicznego dla całej Polski miało odbyć się od dnia 1 stycznia br.,
w wyniku czego Powiat Strzelecki wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu rozpoczęli prace
nad wprowadzeniem tego zadania. W pierwszej połowie 2016 roku zaczęto przygotowywać się
do planów transportowych, jak to wszystko rozegrać i w konsekwencji postanowiono założyć
związek powiatowo-gminny. Ogromne zaangażowanie wszystkich gmin, pracowników powiatu
strzeleckiego i w okolicach 3 kwartału 2016 roku okazało się, że zostanie przesunięty termin
wprowadzenia reformy. Jednak w naszym przypadku została wykonana duża część pracy
i postanowiono, że może nie będziemy realizować transportu publicznego globalnie dla
wszystkich mieszkańców, ale od dnia 1 stycznia 2017 r. będziemy realizować w ramach Związku
transport „edukacyjny” dla dzieci. Natomiast od dnia 1stycznia 2018 r. gdyż taki jest nowy termin
wprowadzenia reformy w życie do transportu „edukacyjnego” dołączony zostanie transport
publiczny obejmujący wszystkich mieszkańców.
Dodał, że w 2016 roku mieliśmy wyłonioną firmę, która realizowała nam usługę w postaci
transportu dzieci do szkół. Na dzień dzisiejszy nie musimy ogłaszać przetargu na to zadanie,
gdyż jesteśmy członkiem Związku, który w ramach zamówienia in-hause zlecił to zadanie Spółce
PKS S. A. Strzelce Opolskie, który realizuje transport. W chwili obecnej jest do zrealizowania
i ustalenia wiele spraw organizacyjnych związanych z przepływem informacji, dokumentów.
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Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania w kwestii
wprowadzenia zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”?
Radny Pan Garbacz dodał, że należy rozumieć, że od stycznia 2017 r. jest realizowany transport
szkolny, a od stycznia 2018 r. będzie funkcjonował transport publiczny. To w tej sytuacji zwrócił
się z zapytaniem, co w chwili obecnej z transportem publicznym, jak teraz mamy tylko transport
szkolny?
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż transport publiczny odbywa się na dotychczasowych zasadach, gdyż
mamy przesunięte wprowadzenie w życie ustawy na styczeń 2018 r.
Radny Pan Garbacz dodał, że stworzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” jest
dobrym momentem dla PKS-u, który miał kiedyś niekorzystną sytuację dla siebie i stanowi to
uratowanie bytności w strukturach przewozowych. Widać, że podjęte działania przez PKS mają
na celu jego reaktywowanie, co udało się poprzez powołanie Związku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący obrad stwierdził, że jesteśmy
zobowiązani, aby stanowisko w sprawie zmiany statutu Związku zostało wyrażone poprzez
głosowanie. W związku z tym zwrócił się do radnych, czy akceptują wprowadzenie
proponowanej zmiany i nie wnoszą żadnego sprzeciwu w stosunku do uchwały zmieniającej
statut związku?
W wyniku głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że radni Rady Miejskiej w Leśnicy nie
wnieśli sprzeciwu do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”
wprowadzającej zmianę w statucie tego Związku (głosowało 14 radnych – 14 głosów „za”).
Radny Pan Stefan Rudol przedstawił pismo Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku
znak: L. dz. R/226/2017 będące prośbą o udzielenie wsparcia finansowego tworzonego na
Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego. Pismo stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad stwierdził, że środki finansowe zawsze stanowią problem, ale
finansowanie tego wydziału jest tak skonstruowane, że część środków musi stanowić wkład
własny. Jeżeli Gmina Leśnica wesprze to zadanie to na pewno nie dużą kwotą.
Pan Burmistrz stwierdził, że pismo było adresowane do Burmistrza, ale temat dotyczy
społeczności leśnickiej. Wiemy, że lekarzy jest coraz mniej chociażby patrząc na najbliższy
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich. Coraz więcej szpitali boryka się z problemami
finansowymi. Po części związane jest to z tym, że jak jest mało lekarzy to windują oni
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oczekiwania finansowe. W naszym regionie powstała inicjatywa związana z wygenerowaniem
docelowo większej ilości lekarzy danej specjalizacji. Uważa, że nad tym tematem należy się
pochylić i zastanowić nad wyasygnowaniem środków finansowych w budżecie gminy, a tym
samym wesprzeć inicjatywę utworzenia wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
Radny Pan Rudol zwrócił się z zapytaniem, czy może znane są jakieś sygnały z innych gmin
w tym temacie?
Radny Pan Jahn poparł inicjatywę utworzenia wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
Jest to sprawa bardzo ważna dla regionu. Instytucja ta szuka wsparcia finansowego wszędzie
miedzy innymi również w samorządach. Z pisma nie wynika, że musi być to w trybie doraźnym,
w związku z tym zaproponował, aby temat został przesunięty na następny miesiąc w celu jego
rozważenia i podjęcia stosownej decyzji.
W wyniku dyskusji radni postanowili odłożyć ten temat na następną sesję Rady przy zwróceniu
uwagi na możliwości finansowe gminy.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski poruszył sprawę niedrożnego lub nienależytego utrzymania
chodników w okresie zimowym w sołectwie Zalesie Śląskie. Ludzie interweniowali w tej
sprawie u radnego, że chodniki nie są czyszczone, odśnieżone, posypywane piaskiem, a wynikało
to z nieświadomości mieszkańców. Ludzie narzekali na gminę, sołtysa i radnych, że nic w tym
zakresie nie robią. Jednak zapis jest bardzo prosty, gdyż odpowiedzialnym za utrzymanie
w dobrym stanie chodników jest mieszkaniec posesji, do której dany chodnik przynależy.
W związku z tym powrócił w tej chwili do tego tematu i zaapelował, żeby w okresie października
lub listopada przypomnieć mieszkańcom te przepisy na łamach Wiadomości Leśnickich.
Natomiast druga sprawa dotyczy nazwy nowej ulicy w Zalesiu Śląskim. Jest to sprawa, która
budzi także pewne wątpliwości ze strony mieszkańców. Nie było wątpliwości co do procedur,
lecz chodziło o ograniczenie jakie otrzymali mieszkańcy zamieszkujący tę ulicę. Pokrótce
przytoczył pismo z Urzędu Miejskiego w Leśnicy, z którego wynika, że mieszkańcy mają podać
propozycję nazwy nowej ulicy wraz z uzasadnieniem. Nazwa ta ma być w miarę prosta, ale nie
nawiązująca do wydarzeń historycznych, czy konkretnych osób. W związku z powyższym zadał
pytanie dlaczego przyszła taka sugestia, został wprowadzony taki ogranicznik. Sami mieszkańcy
tej ulicy nie mieli co do tego uwag, tylko inne osoby. Czy tego typu pismo z tą sugestią , docierało
także do innych sołectw, gdzie nadawano nazwy nowym ulicom?
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Pan Burmistrz przytoczył całą treść pisma, z której wynika, aby dokonując wyboru propozycji
nowej nazwy w miarę możliwości skupić się na nazwach prostych nie nawiązujących do
wydarzeń historycznych, czy konkretnych osób. Skąd się to wzięło. W roku 2016 podjęta została
ustawa dekomunizacyjna dotycząca potrzeby zmiany nazw ulic i placów nawiązujących do
poprzedniego systemu. Starając się popatrzeć na ten temat z dość dużą dozą bezpieczeństwa
zasugerowano wybrać nazwę, która nie nawiązuje do nazwisk, nazw, czy tematów
historycznych, bo za kilkanaście lat może się okazać, że ta nazwa w jakiś sposób będzie źle się
kojarzyła. Przykładem może być w Leśnicy ul. XV Lecia PRL-u i została zmieniona na ul.
Eichendorffa, gdyż nazwy nawiązujące do dat i symboli PRL-u nie były dobrze postrzegane. W
związku z tym, patrząc co się może dziać z ul. XV Lecia w Zalesiu Śląskim zaproponowano,
żeby w miarę możliwości nie wybierać nazwy ulicy, która za jakiś czas będzie wymagać zmiany
i w konsekwencji wymiany dokumentów osób zamieszkujących przy tej ulicy. Pierwsza
propozycja sołectwa padła, aby nowa ulica nosiła nazwę Słoneczna. Poproszono sołtysa, aby
rozważył inną nazwę ulicy, gdyż taka nazwa funkcjonuje już w sołectwie Lichynia w ramach tej
samej poczty. Wtedy jeszcze raz rozważono ten temat i padła propozycja nadania nowej ulicy w
Zalesiu Śląskim ulica NOWA.
Radny Pan Mierzejewski dodał, że ludzie mówili, że wśród nieżyjących mieszkańców Zalesia
Śląskiego są postacie, których imieniem można by nazwać nową ulicę, a ten zapis po prostu to
powstrzymywał.
Pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że zapis brzmiał „w miarę możliwości”, więc nie było
żadnego przymusu.
Radny Pan Piotr Górecki odniósł się do tematu chodników, że utrzymanie czystości powinno
następować nie tylko w okresie zimowym, ale przez cały rok. W Górze Świętej Anny są takie
miejsca, gdzie chwasty wyrastają z chodnika, a właściciel posesji twierdzi, że płaci podatek do
gminy, która jest za to zadanie odpowiedzialna. Obowiązek utrzymania czystości leży w gestii
właściciela nieruchomości.
Radny Pan Rudol przytoczył sytuację, która miała miejsce w miesiącu styczniu br. gdzie rano
wzdłuż swojej posesji odśnieżył cały chodnik, a potem przejechał samochód z pługiem
odśnieżającym drogę i wszystko zgarnął na chodnik. Jest to syzyfowa praca, ale niestety takie
absurdy się zdarzają.
Pan Burmistrz stwierdził, że zostanie zamieszona informacja o utrzymaniu czystości na łamach
Wiadomości Leśnickich.
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Radny Pan Garbacz poruszył prośby mieszkańców Leśnicy dotyczące utrzymania czystości.
Wszystkich mieszkańców Gminy Leśnica obowiązuje regulamin utrzymania czystości oraz
został również zatwierdzony program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z tym,
zwrócił się z zapytaniem, czy były już jakieś interwencje dotyczące nie przestrzegania
regulaminu utrzymania czystości w zakresie nieczystości pozostawianych przez psy? Czy były
nałożone kary pieniężne, które w jakiś sposób wymusiły na właścicielu psa, aby posprzątał za
swoim zwierzęciem, czy nie ma żadnych interwencji w tym zakresie? Gmina w tym kierunku
wiele robi tzn. ustawiono tabliczki informujące, że należy posprzątać po swoim psie, gdyż nie
przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości spowoduje nałożenie kar pieniężnych.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że organami uprawnionymi do nałożenia kary na osobę, która nie
dopilnuje swojego psa jest policja lub straż miejska. Gmina rozmieściła tabliczki informujące
o obowiązku sprzątania po swoim psie, od czasu do czasu temat pojawia się w gazetce lokalnej,
a także zostanie poproszona policja, aby w okresie wiosennym dokładniej przypatrzyła się
posiadaczom psów w zakresie przestrzegania porządku. Jeśli ktoś taką sytuację widzi, powinien
ten fakt zgłosić na policję.
Radny Pan Garbacz podkreślił, że nie chce wywoływać niepotrzebnego współdziałania
mieszkańców względem siebie, bo to może być troszkę niemiłe, niepożądane.
Dodał, że może wyjściem byłoby objęcie monitoringiem całego miasta Leśnica, co w pewien
sposób wyeliminowało by zanieczyszczenie naszego otoczenia. Pan Burmistrz mówił, że
monitorowane są pewne rejony, wiadomo, że nie cała Leśnica, ale zaproponował sukcesywnie
poszerzyć sieć monitoringu.
Pan Burmistrz stwierdził, że nie ma sensu wprowadzenia monitoringu w całej gminie. Mamy
zmonitorowane główne newralgiczne miejsca w Leśnicy. Zwrócił się z prośbą do radnego jako
osoby publicznej, aby podejść do takiej osoby i zwróć uwagę, że należy posprzątać po swoim
piesku. Nie musi to być interwencja tylko rozmowa o zachęceniu do podjęcia stosownych
kroków.
Radny Pan Garbacz nadmienił, że spotkał się z sytuacją, że zareagowano w tym zakresie
i właściciel czworonoga odpowiedział, a „co Cię to interesuje”. Zdaję sobie sprawę, że te rzeczy
są ciężkie do zweryfikowania, zarówno dla gminy, jak i dla każdej innej osoby. Jest to trudny
temat, a niestety efekty tego zanieczyszczania są widoczne.
Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk dodał, że jest to kwestia podejścia danego człowieka do
tematu. To jest to samo, jak ze śmieciami. Podkreślił, że po ostatniej sesji miał możliwość pobytu
za granicą tzn. był w Niemczech, gdzie zwrócił uwagę na kosze na śmieci w centrum miasta.
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Kosze były ustawione w miejscach, gdzie były przystanki autobusowe, a przystanek był średnio
oddalony o 200 - 300 m. Nie ma takiej potrzeby, aby w Leśnicy na każdym kroku znajdowały
się kosze. To musi być w naszej świadomości.
Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXVIII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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