Protokół Nr XXX/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 11 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 27 marca 2017 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
5. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Leśnica.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 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.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 marca 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
27 marca 2017 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które przesłano w dniu
14 kwietnia 2017 roku.
Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni
chcą zabrać głos w tym temacie?
Radny Pan Teodor Wyschka poprosił o doprecyzowanie zapisu znajdującego się na stronie 10
protokołu, a mianowicie: „w Leśnicy w kierunku Lichyni”, gdyż podczas swojej wypowiedzi
nie uściślił dokładnej lokalizacji krzyża. W związku z tym zdanie będzie miało następujące
brzmienie: „kilka lat temu na wskazanej drodze w Leśnicy przy krzyżu w kierunku Lichyni
wykonano dwa łapacze i w ten sposób rozwiązano problem”.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 27 marca 2017 r. wraz z wniesioną poprawką.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 11 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć planuje
się wprowadzić nowe zadanie dotyczące realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa
kulturowego Pomnika Historii Góra Świętej Anny - zagospodarowanie zabytkowego Pomnika
Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru
w Górze Świętej Anny” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego na kwotę 1.908.759,00 zł (2017
rok kwota 178.350,00 zł, 2018 rok - 1.730.409,00 zł). Pierwotnie w wieloletniej prognozie
finansowej znajdowało się kilka zadań dotyczących rewitalizacji Góry Świętej Anny tzn. rynek
dolny, rynek górny i oddzielnie pomnik. W chwili obecnej proponuje się skumulować
wszystkie środki finansowe zabezpieczone na Górę Świętej Anny na jedno zadanie.
Zabezpieczone środki stanowią wkład własny, który musi wydać Gmina Leśnica jako
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niekwalifikowany VAT (łącznie w 2017 r. i 2018 r. kwota ok. 2 mln zostałaby przekazana jako
dotacja dla Powiatu Strzeleckiego). Jeżeli uda się pozyskać środki finansowe z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to beneficjentem byłby powiat, a wkład własny
w łącznej kwocie 4 mln zł byłby dzielony na dwie instytucje tj. gminę i powiat. Obie te
instytucje muszą mieć w swoich uchwałach zabezpieczone w tej wysokości środki finansowe,
gdyż dopiero wtedy można składać wniosek aplikacyjny do Warszawy.
Reasumując stwierdził, że łączny koszt inwestycji dotyczący rewitalizacji pomnika i amfiteatru
w Górze Świętej Anny wynosi około 12 mln. zł, a wkład własny to kwota ok. 4 mln zł do
podziału na dwa samorządy. Na dzień dzisiejszy mamy już przygotowane pozwolenie na
budowę dotyczącą rewitalizacji pomnika i amfiteatru. Na ukończeniu jest wniosek aplikacyjny,
który będzie składany w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020.
Ponadto dodał, że każdy samorząd mógł oddzielnie przygotować dokumentację i składać
wniosek, jednak okazało się, że większą ilość punktów uzyskają samorządy, które są wpisane
w tzw. Kontrakt Terytorialny. Pierwotnie w tym kontrakcie z województwa opolskiego
znajdowało się 5 wniosków. Gmina Leśnica czyniła ogromne starania, aby Góra Świętej Anny
w tym dokumencie również się znalazła, ale ostatecznie się nie udało. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Gminy Leśnica, Powiatu Strzeleckiego, ale również Pana Wojewody
i pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego udało się doprowadzić do takiej sytuacji,
że Góra Świętej Anny jest 6 projektem z terenu województwa opolskiego, który został ujęty
w tym dokumencie o nazwie Kontrakt Terytorialny. Ujęcie na tej liście pozwala uzyskać
dodatkowe punkty, które zwiększają szanse, aby uzyskać dofinansowanie.
Dodał, że oprócz tego wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana o zmiany planu
budżetu gminy dokonane od początku roku do dnia sesji.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/153/17 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 11 radnych).
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmian budżetu i w budżecie gminy na
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2017 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 188.717,00 zł, z tego:
- środki na współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn -

5.000,00 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie
Pożarniczej w Austrii
- środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- 181.968,00 zł

- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

1.749,00 zł

w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 592.535,00 zł, z tego:
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kadłubiec

- 15.000,00 zł

- remonty dróg gminnych

- 151.968,00 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie -

- 28.500,00 zł

Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Raszowa ul. Góra Świętej
Anny wraz z dokumentacją - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- współfinansowanie kosztów związanych z udziałem dwóch drużyn

- 5.000,00 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie
Pożarniczej w Austrii
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (w tym: Publiczne - 181.968,00 zł
Przedszkole Leśnica - 109.716,00 zł, Publiczne Przedszkole Zalesie Śląskie
- 28.098,00 zł i Publiczne Przedszkole Raszowa - 44.154,00 zł)
- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

1.749,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec
- utrzymanie zieleni

- 10.000,00 zł

- utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych i bieżące ich utrzymanie

- 20.000,00 zł

- realizacja projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii - 178.350,00 zł
Góra Świętej Anny - zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu
Powstańczego w Górze Świętej Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego
Amfiteatru w Górze Świętej Anny” - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 403.818,00, z tego:
- przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica -

- 43.500,00 zł
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Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2
droga na terenie gminy Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- utrzymanie przedszkoli

- 181.968,00 zł

- realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru

- 178.350,00 zł

i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny wraz z otoczeniem”
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 25.500,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/154/17 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 11 radnych).
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 10 kwietnia 2017 r.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do Pani Agnieszki Nowak - Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w
Leśnicy o przybliżenie tego tematu.
Pani Nowak poinformowała, że przedłożony projekt uchwały dotyczy czasu pracy nauczycieli,
których pensum nie zostało określone w ustawie Karta Nauczyciela. Dla nich to organ
prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy. Uchwała dotyczy
trzech grup nauczycieli:
1. nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - nauczycieli przedszkoli prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych tzn. grupach, w których w skład obok sześciolatków
wchodzą również dzieci młodsze 3-, 4- i 5- letnie,
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Projekt uchwały zmienia podejście do pensum nauczycieli przedszkola, ze względu na
uciążliwość i warunki pracy wprowadzenie różnego pensum w grupach mieszanych
zawierających dzieci w różnym wieku oraz w mniejszych przedszkolach, gdzie grupy są
małoliczne – do 15 dzieci. Do tej pory udział jednego dziecka 6-letniego powodował, iż
wychowawca miał pensum 22 godziny tygodniowo. Zmiana przewiduje następujące pensa:
- w małych grupach do 15 dzieci, w tym 50 % dzieci 6-letnich i więcej liczących od 16 do 25
wychowanków, w tym 25 % dzieci 6-letnich i więcej - 22 godziny tygodniowo,
- w pozostałych grupach, w tym mniej niż 50 % dzieci 6-letnich lub liczących od 16 do 25
wychowanków, w tym mniej niż 25 % dzieci 6-letnich - 25 godzin tygodniowo.
2. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
W projekcie uchwały uwzględniono również sposób przeliczania pensum mieszanego
nauczycieli. Dotyczy to sytuacji, w których nauczyciel w ramach etatu realizuje różne pensa
tygodniowo: przykładowo jest bibliotekarzem w wymiarze 15/30 i polonistą w wymiarze 9/18.
Uchwała określa wzór, wg którego dokonuje się przeliczeń pensum takiego nauczyciela oraz
wskazuje kiedy powstają u niego nadgodziny.
3. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz zarządził głosowanie
w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/155/17 w sprawie określenia
tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli

zatrudnionych

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 5
Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016
dla Gminy Leśnica
Przewodniczący obrad poinformował, że wymieniona informacja była przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
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Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała – Informację
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Leśnica nie wnosząc
żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania do przesłanych wcześniej materiałów w tej
sprawie?
Radny Pan Teodor Jahn zaznaczył, że omawiany temat jest na tyle istotny w budżecie gminy,
gdyż stanowi ponad 10 % wydatków ogółem. W przedłożonej informacji zwrócił uwagę na
zdanie cyt.: „W związku z tendencją starzenia się społeczeństwa Gmina stoi przed
koniecznością podejmowania radykalnych decyzji w zakresie pomocy osobom w wieku
poprodukcyjnym. Konieczne jest zwiększenie wydatków na miejsca w domach pomocy
społecznej, organizowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, schorowanych.”
Myśli, że wyrażona ocena przez Panią Kierownik jest bardzo trafna, właściwa i z jego punktu
widzenia można powiedzieć, że dobra. Dlatego uważa, że to powinno być wytycznym przy
ustalaniu planów finansowych, budżetowych na następne lata.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie
ww. informacji.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Informację w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2016 dla Gminy Leśnica (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- tak jak wcześniej wspominano, miejscowość Góra Świętej Anny została wpisana w Kontrakt
Terytorialny, a co za tym idzie odbył się cykl spotkań w tym zakresie. W dniu 30 maja br., 12
kwietnia br. odbyły się spotkania u Wojewody Opolskiego w tym temacie,
- 31 marca - 2 kwietnia br. - grupa z Gminy Leśnica pod przewodnictwem Pana Zastępcy
Burmistrza Andrzeja Iwanowskiego uczestniczyła w wyjeździe do gminy partnerskiej
Hirschaid,
- 6 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektorów
Publicznego Przedszkola w Leśnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej i Zalesiu
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Śląskim. Pozostałe dotychczasowe Panie Dyrektorki placówek oświatowych. Były to jedyne
kandydatury na każde ze stanowisk,
- 10 kwietnia br. w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Zdzieszowice,
Gminy Leśnica i inicjatorów biegu pomiędzy pomnikami powstańczymi, który ma odbyć się
w dniu 11 listopada br. Start i meta mają być w Gminie Zdzieszowice, a większa ilość trasy ma
przebiegać przez Gminę Leśnica,
- 13 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Związku Powiatowo-Gminnego
„Jedź z nami”,
- 20 kwietnia br. jako reprezentant Gminy Leśnica uczestniczył w podpisaniu umowy
z Uniwersytetem Opolskim w Opolu na dofinansowanie tworzonego kierunku medycznego na
uniwersytecie w kwocie 20.000,00 zł,
- 24 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie członków Subregionu KędzierzyńskoStrzeleckiego,
- także w dniu dzisiejszym została przekazana informacja o wpisaniu zadania z Gminy Leśnica
w Kontrakt Terytorialny.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. Rewitalizacja Kompleksu Rekreacyjnego w Leśnicy - trwają

prace nad

opracowaniem dokumentacji technicznej (opracowany jest projekt przebudowy niecki
basenowej, zabudowań). Równocześnie jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie
projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 2020, gdzie zamierzamy aplikować w ramach środków przeznaczonych na rewitalizację
terenów miejskich w województwie opolskim. Koszt wskaźnikowy inwestycji wynosi ok. 3,8
mln zł (netto). Na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego można uzyskać dofinansowanie na poziomie 65 % ww. kwoty.
- remonty budynków komunalnych w Leśnicy - rozpoczęto prace remontowe budynku
położonego w Leśnicy przy Placu Narutowicza 27 (MEDICA). Wykonawcą prac jest firma
BUD-MARK Marek Izbicki z Zalesia Śląskiego.
Rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy remontu budynku
przy Placu Narutowicza 26.
Realizowane są także prace związane z uzyskaniem pozwolenia przebudowy budynku
komunalnego w Leśnicy przy Pl. Narutowicza 12, w którym mieścił się sklep obuwniczy. Z
uwagi na fakt, że zadanie ma być realizowane w strefie konserwatorskiej, a sam budynek

9
znajduje się w rejestrze zabytków zakres inwestycji musi być uzgodniony z Konserwatorem
Zabytków. W wyniku tego cały czas trwają prace, aby ten budynek był także w tym roku
remontowany.
- zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Raszowej - w cyklu co dwa tygodnie odbywają się
spotkania z przedstawicielami straży z Raszowej w zakresie doszczegółowienia projektu i będą
miały swoje odzwierciedlenie w przygotowywanej procedurze przetargowej (np. kolorystyka,
drzwi, posadzki).
- sukcesywnie przeprowadzane są przeglądy placów zabaw na terenie gminy Leśnica. W razie
zaistnienia konieczności przeprowadza się bieżące remonty urządzeń zabawowych.
- zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim –
z informacji uzyskanej od pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
wynika, że w drugiej dekadzie maja br. mają być podpisywane umowy na dofinansowanie. Po
podpisaniu umowy będzie można przeprowadzić procedurę przetargową.
- zadanie dotyczące budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie
- oczekujemy na wynik naboru na dofinansowanie z budżetu województwa w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
- ruszyły prace na zadaniu realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ale dofinansowanym przez Gminę Leśnica dotyczącym przebudowy drogi powiatowej na
odcinku pomiędzy Dolną a Strzelcami Opolskimi. Zadanie będzie realizowała firma Domax
z Lublińca.
- zadanie pn. Remont ul. Bocznej w Górze Świętej Anny - wyłoniono firmę Pana Grzegorza
Kulpoka z Krępnej w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Rozpoczęcie robót
nastąpi od dnia 4 maja br.
-

zadanie

pn.

Przebudowa

i

wyposażenie

Klubu

Wiejskiego

w

Dolnej

wraz

z zagospodarowaniem otoczenia - zadanie przygotowuje się do przeprowadzenia procedury
przetargowej. Na ten cel mamy zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się w dniu 10
kwietnia 2017 r. posiedzenia: Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji FinansowoGospodarczej.
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W związku z tym zwrócił się do Pana Kazimierza Mierzejewskiego przewodniczącego Komisji
o przestawienie informacji z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej.
Pan Mierzejewski stwierdził, że we wskazanym dniu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji,
gdzie tematyka była dosyć obszerna, a podczas którego omawiano i analizowano kilka
zagadnień. Były to sprawy związane z planem imprez sportowo-kulturalnych, jakie odbywają
się na naszym terenie. W tym punkcie chciano poznać ilość zorganizowanych imprez i ich
zakres. Po otrzymaniu informacji z Urzędu, Leśnickiego Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Leśnicy, od Gminnego Animatora Sportu, a także z LZS-u stwierdzono, że jest to bardzo
bogata i szeroka oferta. Oferta ta zaspakaja różne możliwości i gusta osób korzystających z tych
imprez. Następnie otrzymano informację na temat funkcjonowania i kosztów utrzymania
Galerii Sztuki oraz Punktu Informacji Turystycznej.
Ponadto opiniowano projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Leśnica, a także zapoznano się z informacją w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2016 r. w Gminie Leśnica, która została przedstawiona przez Panią
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
Przewodniczący obrad poinformował, że również w dniu 10 kwietnia br. odbyło się posiedzenie
Komisji Finansowo-Gospodarczej. Tematyka posiedzenia była następująca:
- co roku odbywa się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich Panem Norbertem Jaskółą w celu pozyskania informacji o stanie bezrobocia
w Gminie Leśnica. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi procentowego bezrobocia
występującego w gminie Leśnica, dlatego przedstawił, jak kształtuje się wielkość stopy
bezrobocia na terenie powiatu strzeleckiego w ostatnich latach:
- 2009 - 11,6 %,
- 2010 - 12,1 %,
a obecnie według stanu na luty 2017 rok stopa bezrobocia wynosi tylko 6,8 %. Tak naprawdę
można stwierdzić, że bezrobocie nie występuje. Gdyby bliżej przyjrzeć się Gminie Leśnica to
stopa bezrobocia wynosi około 2 % osób w wieku produkcyjnym. Byłoby to bardzo
pocieszające gdyby nie fakt, że nasi młodzi mieszkańcy pracują za granicą kraju.
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy była bardzo szczegółowa, obszerna i została
przedstawiona w formie tabelarycznej.
- drugi punkt posiedzenia dotyczył działań inwestycyjnych i remontowych dróg gminnych oraz
możliwości zmian organizacji ruchu wybranych odcinków dróg. Komisja w tym zakresie
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pozyskała informację od Pana Gorgoscha - Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej.
Należy stwierdzić, że wszystkie zadania na drogach gminnych są rozpoczęte, bądź są w trakcie
przeprowadzenia postępowań przetargowych. Jeżeli natomiast chodzi o ewentualną zmianę
organizacji ruchu to już w ubiegłym roku podczas posiedzenia komisji padł wniosek, aby
zastanowić się nad możliwością wybudowania ronda pomiędzy obwodnicą, a ulicą
Zdzieszowicką w Leśnicy.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że w dniu 20 kwietnia br. tj. w miniony czwartek
do tut. Urzędu wpłynęło pismo Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”
dotyczące Uchwały Nr 31/I/2017 Zgromadzenia tego Związku z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. W związku z tym, że
rada gminy w terminie 30 dni od doręczenia tejże uchwały winna zająć stanowisko w kwestii
ewentualnego wniesienia sprzeciwu w stosunku do proponowanych zmian statutu zaistniała
potrzeba przedstawienia przedmiotowej sprawy na dzisiejszej sesji.
Następnie zwrócił się do Pana Mariana Gorgoscha - Kierownika Referatu Infrastruktury
Komunalnej o przedstawienie tego tematu.
Pan Gorgosch stwierdził, że jak już wspomniano pismo wpłynęło do tut. urzędu 20 kwietnia
br., w którym znajdowała się informacja, że na podstawie art. 67 a ustawy o samorządzie
powiatowym przekazuje się uchwałę Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w sprawie
zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. W związku z tym radni muszą
wyrazić swoją opinię o braku sprzeciwu co do tych zmian.
Dodał, że wyżej wymieniona uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodę
Opolskiego w dniu 29 marca 2017 r. Uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Jedź z nami” z dnia 13 kwietnia br. w sprawie zmiany statutu zawiera tylko organizacyjne
zmiany, a mianowicie:
1) § 27 pkt 1, który brzmiał dotychczas:
„Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu i jego biura;”
a po zmianie będzie brzmiał następująco:
„1) organizowanie pracy Zarządu;”,
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2) § 29 ust. 2, który brzmiał dotychczas:
„2. Kierownikiem Biura Związku jest Przewodniczący Zarządu.”
zmiana polega na tym:
„2. Przewodniczący Zarządu zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura Związku.”
Są to dwie zmiany organizacyjne, które zostały wprowadzone przez Zgromadzenie Związku
i doprecyzowują to co się dzieje w Związku.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy wprowadzona zmiana zmierza do tego, aby
powołać Kierownika Biura?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że przez ostatni rok Przewodniczący Zarządu był odpowiedzialny za
kierowanie pracą Zarządu, ale również za kierowanie pracą biura z wszystkimi tego
konsekwencjami prawnymi i odpowiedzialnościami z zakresu prawa pracy. Należy powiedzieć,
że Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” jest „małą gminą” i wszelkie obowiązki oraz
funkcjonowanie Związku wynika z zastosowania ustawy o samorządzie gminnym
i powiatowym. Przewodniczący Zarządu realizuje całość zadań nieodpłatnie. W związku z tym
przedstawiono propozycję, aby Przewodniczący nadal kierował funkcjonowaniem Zarządu,
a funkcjonowanie biura i Związku będzie spoczywać na Kierowniku Biura. Na dzień dzisiejszy
w biurze pracują dwie osoby na ½ etatu tj. księgowa i pracownik biurowy.
Radny Pan Jahn - należy rozumieć, że biuro jest finansowane ze składek członków.
Pan Burmistrz potwierdził, że biuro jest w ten sposób finansowane i dlatego też przedstawiono
nam zmianę statutu. W przepisach prawnych dotyczących tworzenia stowarzyszeń gminnopowiatowych po raz pierwszy pojawił się taki tryb zmiany statutu. Najpierw Związek tworzy
projekt zmian statutu, uzgadnia go z wojewodą i dopiero wtedy zmiany trafiają do
poszczególnych członków tworzących Związek. Członkowie muszą wyrazić opinię w tym
zakresie w przeciągu 30 dni.
Radny Pan Jahn zaznaczył, że procedura jest prawidłowa, tylko konsekwencją wprowadzonych
zmian będzie wzrost kosztów utrzymania tego nowego tworu.
Po wypowiedziach 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?
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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 11 radnych – 9 głosów
„za”, 2 głosy wstrzymujące).
Radny Pan Mierzejewski powrócił do tematu dotyczącego utrzymania zieleni. Podczas
dzisiejszej sesji w podejmowanej uchwale dotyczącej zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
została zabezpieczona kwota 10.000,00 zł na utrzymanie zieleni, w tym na koszenie trawy.
Kilka miesięcy temu sygnalizował, że w tym roku wystąpi problem koszenia terenu boiska
sportowego w Zalesiu Śląskim. To boisko w przeciwieństwie do innych boisk znajdujących się
na terenie naszej gminy należy kosić przynajmniej dwa razy w miesiącu, pomimo tego, że nie
są rozgrywane żadne rozgrywki sportowe. W tej chwili, gdzie dopiero rozpocząć się okres
wegetacyjny to już jest trawa powyżej kostek. Z boiska korzystają dzieci i młodzież. Dlatego
zwrócił się z gorącą prośbą o zmianę częstotliwości koszenia boiska sportowego w Zalesiu
Śląskim, ponieważ raz w miesiącu będzie za rzadko?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w miarę możliwości będzie koszone boisko sportowe w Zalesiu
Śląskim. Jeżeli jednak takowych nie będzie to zwrócimy się do sołectwa, żeby dokonało
koszenia trawy w ramach swojego funduszu sołeckiego.
Radny Pan Piotr Garbacz zabrał głos w następujących sprawach:
- po przeczytaniu protokołu z ostatniej sesji na spokojnie doczytał pewne rzeczy, które budzą
jego wątpliwość, a mianowicie padło takie zdanie odnośnie jego wniosku, zarówno
o poszerzenie porządku obrad, który nie został przyjęty, ale również w interpelacjach i wolnych
wnioskach chciał złożyć kontynuację tego o czym zamierzał powiedzieć. W związku z tym
pozwolił sobie zacytować fragment protokołu „Przewodniczący obrad stwierdził, żeby
dyskutować nad jakimś tematem to należy mieć przygotowane jakieś materiały. Trudno w tej
chwili dyskutować nad patriotyzmem skoro pojęcie jest bardzo poważne i szerokie.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że takie ma prawo, żeby w ramach wolnych wniosków
i interpelacji poruszać takie sprawy.
Przewodniczący obrad - zgodnie z prawem interpelacje powinny dotyczyć porządku obrad.”
W związku z tym nasuwa się pytanie, przed złożeniem interpelacji na dzisiejszej sesji, czy
faktycznie interpelacje powinny dotyczyć porządku obrad, czyli w interpelacjach nie można
poruszać innych spraw, aniżeli tych, które znajdują się w porządku obrad? W taki sposób to
zinterpretował i zgodnie z zapisem protokolarnym taką informację posiadamy. Stwierdził, że

14
ten temat sprawdził i faktycznie działanie rady ma dosyć szerokie pole działania. Możliwości
składania interpelacji są nieograniczone i mogą się tyczyć różnych tematów. W związku z tym
zwrócił się z zapytaniem, co było podyktowane tym, że Pan przewodniczący stwierdził, że jego
swoboda została ograniczona do tego, że nie mógł sprostować i ukierunkować swojej
interpelacji w odniesieniu do przedstawienia koncepcji uroczystości Konstytucji 3 maja, którą
tak usilnie próbował przedstawić.
Jeżeli otrzyma stosowną odpowiedź od Pana Przewodniczącego obrad w dniu dzisiejszym to
złoży przygotowaną interpelację.
Przewodniczący obrad przypomniał, że w Gminie Leśnica obowiązuje statut gminy i zgodnie
z § 12 ust. 1, który mówi, że interpelacje dotyczą spraw gminy o istotnym charakterze. Ust. 2
Interpelacje składane są w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady oraz ust. 3
Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz najpóźniej na następnej sesji rady.
Ze względu na to, że do tej pory nie było takiej potrzeby rozdzielania interpelacji od wniosków
o różnym charakterze to z jego strony padła taka odpowiedź.
Jeszcze raz podkreślił, że interpelacje dotyczą spraw gminy o istotnym charakterze i tematyka,
którą radny chciał podnieść wykracza szeroko poza ramy gminy i jest sprawą jeszcze wyższej
rangi.
W związku z powyższym zaproponował, żeby uniknąć tego typu dyskusji to na przyszłość
w przypadku interpelacji zaproponował złożenie jej na piśmie.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że to nie była interpelacja tylko wolny wniosek, w którym
zamierzał przedstawić swoją koncepcję.
- odniósł się do sprawy reformy oświaty, a mianowicie w przeciągu dwóch lat kiedy będzie
wdrażana reforma oświaty była mowa o tym, że budynek obecnego gimnazjum będzie
wygaszony i obecne gimnazjum będzie przeznaczone pod użytek urzędu gminy. Wobec tego
nasuwa się pytanie, czy instytucje, które w tej chwili pracują, działają na terenie Centrum
Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego (Leśnicki Ośrodek Kultury
i Rekreacji, Szkoła Muzyczna) będą nadal tam funkcjonować, czy zostaną one przeniesione
w jakieś inne miejsce?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie było żadnej mowy, a nawet pomysłu na przeniesienie LOKiRu, bądź Szkoły Muzycznej, czy Gminny Zarząd Oświaty. Te instytucje będą nadal pracowały
w tym miejscu.
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Radny Pan Garbacz podziękował za udzielenie odpowiedzi i wobec tego przygotował sobie
interpelację, którą niegdyś już przedstawiał, ale nie w zupełności otrzymał informację zwrotną
w tym zakresie.
W związku z powyższym przedstawił interpelację w sprawie:
a) zapewnienia Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia lokum na próby Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Leśnicy.
Interpelacja została złożona na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Pan Jahn podkreślił, że najprawdopodobniej firma na zlecenie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich rozbierała i zarazem zbierała słupki granitowe na wiadukcie w Leśnicy
jadąc w kierunku Raszowej. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, jakie jest
przeznaczenie tych słupków tzn. czy zostaną one sprzedane, zezłomowane lub przeznaczone
do ponownego wykorzystania?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że słupki znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej i należą do
powiatu strzeleckiego. W ubiegłym roku przy ustalaniu wspólnych remontów była mowa m.
in. o demontażu słupków. W wyniku rozmów uzgodniono, że część słupków zostanie złożona
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy do ich dyspozycji, a pozostałą część zabierze
firma wykonująca zadanie dla powiatu.

Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXX
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
Protokołowała:
Lidia Kremser-Tomeczek

Przewodniczący obrad
Ryszard Froń

