Protokół Nr XXXI/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 maja 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 24 kwietnia 2017 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
- zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016.
6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- 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 13 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
24 kwietnia 2017 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które wysłano w dniu
19 maja 2017 roku.
Przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni
chcą zabrać głos w tym temacie?
Radny Pan Piotr Garbacz nie odniósł się do treści protokołu, tylko do faktu, że protokół został
doręczony wraz z materiałami sesyjnymi przed sesją. Niegdyś wnioskował o to, aby materiały
sesyjne były przesyłane pocztą elektroniczną podając uzasadnienie. Wobec tego sięgnął do
informacji, jak organizację wewnętrzną przedstawia statut gminy Leśnica, z której wynika, że
przewodniczący rady powiadamia radnych pisemnie o sesji najpóźniej 7 dni przed ustalonym
terminem. Materiały sesyjne wraz z projektem protokołu otrzymuje zazwyczaj w terminie
krótszym niż 7 dni tzn. sesje przeważnie są w poniedziałki to materiały otrzymuje w tygodniu
poprzedzających we wtorek lub środę. Wszystko jest uzależnienie od tego jak działa Poczta
Polska. Wobec tego nasuwa się pytanie - jak pod względem organizacyjnym jest praktykowana
sprawa dostarczania materiałów, bo w przypadku zapisu statutowego jest to łamanie zapisów
§ 10 statutu gminy, czyli nie otrzymywanie materiałów w terminie co najmniej 7 dni przed
ustalonym terminem. W związku z powyższym zwrócił się o wyjaśnienie tej sytuacji?
Przewodniczący obrad podkreślił, że do tej pory nie było takich sygnałów. Jeżeli taka sytuacja
miała miejsce to zostanie to sprawdzone i bliżej przyjrzymy się temu tematowi.
Pan Burmistrz nawiązał do zapisów statut gminy, który na dzień dzisiejszy nie reguluje kwestii
dostarczania materiałów sesyjnych za pomocą poczty elektronicznej. Natomiast jeżeli chodzi o
zapis dotyczący terminu to po raz pierwszy pojawił się sygnał, że termin 7 dniowy nie został
dotrzymany. Od wielu lat materiały sesyjne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w
piątek z przekonaniem, że w poniedziałek radni je otrzymują. Poniedziałek, który jest 7 dniem
przed sesją Rady. Po raz pierwszy informacja tego typu się pojawiła i zgodnie z zapisami statutu
będziemy musieli doprowadzić do takiej sytuacji, że materiały będą wysyłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej tylko wcześniej.
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Radny Pan Garbacz - chodzi tylko o zrealizowanie zapisów statutowych zgodnie z ich treścią.
Zgłasza tą sprawę, bo jeżeli radny nie otrzymuje materiałów co najmniej na 7 dni przed sesją,
to stanowi to łamanie statutu.
Pan Burmistrz podkreślił, że po raz pierwszy pojawił się taki sygnał i w związku z tym z tej
sytuacji zostaną wyciągnięte wnioski.
Radny Pan Garbacz zwrócił się do radnych, czy wszyscy radni otrzymują materiały w terminie,
bo może być sytuacja, że tylko on ich nie dostaje?
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, że nawet jedno lub dwu dniowy poślizg nie
odgrywa dla niego roli.
Radni Rady Miejskiej stwierdzili, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja to nic ona nie zmienia.

Radny Pan Garbacz stwierdził, że dla niego to także nic nie zmienia tylko po co jest zapis
statutowy, chyba żeby go realizować.
Pan Burmistrz jeszcze raz zaznaczył, że po raz pierwszy taka sytuacja się pojawiła i zostaną
wyciągnięte wnioski.
Radny Pan Garbacz - wynika to także z tego, że jeżeli otrzymuje pocztą elektroniczną projekt
protokołu do zatwierdzenia na najbliższej sesji to ostatnio odbyło się to w ten sposób, że
otrzymał protokół 18 maja br. o godz. 13.30 , a możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag była
do dnia 19 maja br. do godz. 13.00. Był tylko jeden dzień w całym miesiącu pomiędzy sesjami,
aby przeczytać projekt protokołu i wnieść ewentualne uwagi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
ten czas wydłużyć w bliższym terminie do sesji, kiedy protokół należy zatwierdzić.
Pan Burmistrz poinformował, że Pan radny mailowo otrzymuje tylko projekt projektu
protokołu. Zgodnie z statutem gminy, na który Pan radny się powołuje projekt protokołu
otrzymuje Pan w materiałach sesyjnych otrzymywanych wraz z zaproszeniem. Informacja
wysyłana mailowo na specjalne Pana życzenie, które staramy się zrealizować stanowi projekt
projektu protokołu. To nie jest jeszcze projekt ostateczny, który otrzymują wszyscy radni.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że w kwestii protokołu jest to zrozumiałe i przyjął te
wyjaśnienia.
Radny Teodor Jahn potwierdził, że dzięki uprzejmości Referatu Organizacji otrzymuje
wcześniej projekt protokołu. Oczywiście dopiero projekt protokołu otrzymany w materiałach
sesyjnych jest zatwierdzany na sesji i stanowi właściwy dokument.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu z sesji z dnia 24 kwietnia 2017 r.
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 13 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 zmniejszyć plan wydatków majątkowych na 2017 r. na zadaniu dotyczącym budowy
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim o kwotę 940.000,00 zł oraz
zwiększyć plan wydatków na 2018 rok na zadaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP w Raszowej”
o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie środków na zadaniu w Raszowej spowodowane jest tym,
że w wyniku ostatnich konsultacji ze strażakami z OSP Raszowa zakres zadań został
rozszerzony. Okazało się, że jeszcze pewne elementy nie zostały uwzględnione w projekcie,
jak np. wyciąg spalin. Wszystkie te drobne elementy wygenerowały kwotę 100.000,00 zł oraz
dodatkowo proponuje się jeszcze zabezpieczyć kwotę 50.000,00 zł na nieprzewidziane
wydatki. Wprowadzone środki w wysokości 150.000,00 zł dotyczą tylko planu wydatków
wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i w tej chwili nie mają odzwierciedlenia
w budżecie gminy. Podana kwota jest potrzebna, aby móc jeszcze w tym roku przeprowadzić
procedurę przetargową na wskazane zadanie.
Ponadto 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 XXXI/156/17 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 13 radnych).
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok
Pan Burmistrz poinformował, że proponuje się dokonać zmian budżetu i w budżecie gminy na
2017 rok poprzez:
a) zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 2.600,00 zł, z tego:
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

2.600,00 zł
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w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.163.600,00 zł, z tego:
- wypłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego

- 65.000,00 zł

„Jedź z nami”
- remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej

- 82.500,00 zł

od km 0+430,00 do km 0+852,00
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki

- 910.000,00 zł

Kozielskie, działka nr 651
- remont drogi transportu rolnego Wysoka - Niwki

- 72.500,00 zł

- remont dachu na budynku OSP Lichynia

- 20.000,00 zł

- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

2.600,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja

- 10.000,00 zł

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo

-

1.000,00 zł

Raszowa
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1.161.000,00, z tego:
- remonty dróg gminnych

- 153.000,00 zł

- remonty dróg wewnętrznych

-

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

- 65.000,00 zł

2.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - 940.000,00 zł
- II etap
- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-

-

1.000,00 zł

społecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Sołectwo Raszowa
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?

Radny Pan Jahn nawiązał do zadania dotyczącego remontu odcinka drogi ul. Kościelnej
w Raszowej od boiska do hurtowni oleju. W przesłanych materiałach jest zapisane, że jest to
odcinek od km 0+430,00 do km 1+852,00, czyli do końca drogi. W związku z tym jaki jest
zakres robót, bo na podstawie dokumentów jest on bardzo mały? W wyniku tego poprosił o
wyjaśnienie, czy nie nastąpiła rozbieżność pomiędzy dokumentami?

6
Pan Marian Gorgosch - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej potwierdził, że wystąpił
błąd w przesłanych materiałach. Właściwy zapis powinien być do km 0+852,00. W wyniku
przeprowadzonego remontu wykonane będzie ponad 400 m drogi.

Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, jaki odcinek drogi będzie wykonany
w związku z remontem drogi transportu rolnego Niwki-Wysoka?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że remont drogi będzie przebiegać od końca nowego asfaltu do krzyża
znajdującego

się

przy

sołectwie

Niwki.

Wykonana

zostanie

stabilizacja

oraz

najprawdopodobniej dwa razy stabilizacja grysem na odcinku 890 mb.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok wraz z poprawką oraz zarządził
głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/157/17 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 13 radnych).
- zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów,
terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Pan Burmistrz poinformował, że na uzasadniony wniosek radnego Pana Kazimierza
Mierzejewskiego dotyczący poboru opłaty targowej powstał stosowny projekt uchwały. Na
terenie Gminy Leśnica jest kilka miejsc, w których jest prowadzona sprzedaż z wyłączeniem
sprzedaży w budynkach lub w ich częściach i jest możliwy pobór opłaty targowej, tj. Góra
Świętej Anny i Plac Targowy w Leśnicy. Ze względu na specyfikę gminy na terenie sołectwa
Zalesie Śląskie występuje także sprzedaż różnych produktów spożywczych z samochodu. W
związku z tym pojawia się pewnego rodzaju nierówność społeczna, ponieważ sklepy
funkcjonujące w naszej gminie płacą podatek od nieruchomości, a podmioty przyjeżdżające do
naszej gminy sprzedawają towary z samochodu bez jakichkolwiek opłat. Osoby te powinny
uiścić opłatę targową pod warunkiem, że inkasent do nich podejdzie. W wyniku tego poszukano
osobę chętną do pracy w charakterze inkasenta opłaty targowej w Zalesiu Śląskim i jest to Pani
Eryka Piechota. Drugim inkasentem wyznaczonym w Gminie Leśnica jest Pan Damian Kiszka,
który był już wyznaczonym inkasentem w poprzedniej uchwale. W chwili obecnej poszukuje
się inkasenta do poboru opłaty targowej w Górze Świętej Annie. Obecna osoba nie chce pełnić
już tej funkcji. W przedłożonym projekcie uchwały są właśnie wyznaczone te dwie osoby.
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Drugim elementem motywującym do pracy dla inkasenta ma być wysokość wynagrodzenia za
inkaso określona na poziomie 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych do gminy kwot.
W obecnie funkcjonującej uchwale kwota ta wynosi 15 %.
Dodał, że roczne wpływy z tytułu opłaty targowej do budżetu gminy kształtują się na poziomie
6.000,00 zł.
Radny Pan Mierzejewski podziękował za szybką reakcję i realizację wniesionego postulatu.
Tak jak Pan Burmistrz zaznaczył ze względów społecznych powinien być ten temat
rozpatrzony, aby nie było nierówności pomiędzy przedsiębiorcami.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/158/17 w sprawie zarządzenia
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2016
Przewodniczący obrad poinformował, że wymienione sprawozdanie było przedmiotem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 8 maja 2017 roku.
Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała –
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Wyżej wymienione sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Edyta Gola - Stanowisko Pracy do spraw Kultury poinformowała, że sprawozdanie jest
sporządzane na podstawie corocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z
dokumentacją znajdującą się w naszym urzędzie - sprawozdań od tych organizacji, które
uczestniczą w otwartych konkursach ofert. W przypadku LZS-ów to partnerem dla gminy nie
są poszczególne kluby tylko Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, które
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jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Księgowa GZ LZS
przygotowała informację o wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy na poszczególne kluby
sportowe. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że wydatek w wysokości 1.855,28 zł
poniesiony za energię elektryczną z LZS Raszowa został omyłkowo przypisany LZS-owi
Leśnica. W związku z tym klub LZS Leśnica wykorzystał w 2016 r. dotację w wysokości
23.665,24 zł, a nie jak jest na stronie 5 przedmiotowego sprawozdania 25.520,52 zł. Natomiast
LZS Raszowa rzeczywiście wykorzystał środki finansowe z dotacji w wysokości 30.087,15 zł,
a nie jak było dotychczas w sprawozdaniu 28.231,87 zł. Ogólna kwota wykorzystanej dotacji z
budżetu gminy z podziałem na poszczególne kluby sportowe nie ulega zmianie i wynosi
118.631,59 zł.
Z uwagi na zaistniałą nieścisłość oraz przed publikacją sprawozdania na stronie internetowej
proponuje się wprowadzić modyfikację do przedłożonego sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016, aby odzwierciedlało stan
faktyczny.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?
Wobec braku pytań zwrócił się do radnych o przegłosowanie ww. sprawozdania wraz
z przedstawionym sprostowaniem.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2016 (głosowano 13 radnych).

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 25 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie rozważenia możliwości zgazyfikowania Leśnicy.
Gazyfikacja dotyczyłaby terenów położonych najbliżej rurociągu z gazem w Zdzieszowicach,
czyli w Leśnicy ul. Zdzieszowicka, szkoła podstawowa, klasztor, ul. Żyrowska i nowe osiedle.
Spółka gazownicza jest zainteresowana tym tematem i w najbliższym czasie będzie
podpisywany list intencyjny. W przypadku jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie ze
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strony mieszkańców, gdyż to jest podstawa do dalszego procedowania, wtedy na poziomie
spółki będą podejmowane decyzje o rozpoczęciu procedury związanej z tworzeniem
dokumentacji. Byłby to duży krok w kierunku walki z niską emisją, która w naszej gminie
mocno się pokazuje w okresie jesienno-zimowym.
Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś przesłanki, ile osób,
mieszkańców musi się zaangażować w to przedsięwzięcie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że będą czynione starania, aby jak największą ilość osób zainteresować
tym tematem. W wyniku ostatniego spotkania będzie podpisywany list intencyjny. W ostatnich
dniach firma przekazała porównanie kosztów opalania budynków olejem opałowym (budynki
użyteczność publicznej mają tego rodzaju opalanie) i gazem. Z tych analiz wynika, że gaz
sieciowy jest tańszy od oleju, ale nie od węgla. Jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej
to z jednej strony może to być inwestycja, która przy tak dużych obiektach pomogłaby podjąć
decyzję na poziomie spółki, a z drugiej strony u odbiorców generowałoby oszczędności.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, czy ta inwestycja stricte dotyczy tylko
Leśnicy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że na początku tylko miasto Leśnica. Wynika to także z tego, że
okazuje się z poziomu spółki gazowniczej, że Leśnica znajduje się blisko stacji redukcyjnej w
Zdzieszowicach. Najpierw należy rozpocząć I etap, a później w miarę możliwości można
prowadzić rozmowy ze spółką, aby realizowała sieć w kolejnych miejscach Leśnicy i dalej
gminy.
- 25 kwietnia br. w Raszowej zostały wręczone medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie
małżeńskie. Kilkanaście par z terenu Gminy Leśnica w tym roku takie medale otrzymało.
- 27 kwietnia br. odbył się Sejmik Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową w
Leśnicy. Jest to bardzo ładne przedsięwzięcie ekologiczne, które przyciąga szkoły z terenu
gminy, powiatu, ale również instytucje z całego województwa opolskiego związane z ochroną
środowiska i ekologią.
- 30 kwietnia br. - 1 maja br. w leśnickim parku odbyła się Leśnicka Majówka,
- 2 maja br. brano udział w uroczystościach związanych z Powiatowym Świętem Flagi w
Strzelcach Opolskich,
- 2 maja br. złożono kwiaty wspólnie z władzami samorządowymi i rządowymi, w osobie Pana
Wojewody Opolskiego na Pomniku Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny i w Leśnicy
w związku z obchodami kolejnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.
- 6 maja br. odbył się Road Maraton w Gminie Leśnica.
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W tym miejscu złożył ogromne podziękowania na Panów strażaków, gdyż jest to bardzo duża
impreza sportowa i mogłaby się odbyć bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- 7 maja br. na Górze Świętej Anny przy Muzeum Czynu Powstańczego odbył się bieg
powstańczy, gdzie Gmina Leśnica również była partnerem.
- 11 maja br. odbyło się Walne posiedzenie Związku Międzygminnego Czysty Region w
Kędzierzynie-Koźlu.
- 12 maja br. w Strzelcach Opolskich odbył się Powiatowy Dzień Strażaka.
- 17 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Walne Zgromadzenie wszystkich
członków Euroregionu Pradziad.
- 19 maja br. w byłych Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach oddana została inwestycja
związana z nową instalacją przetwarzania węglopochodnych za kwotę ok. 200 mln zł. Udział
w tej inwestycji mieli mieszkańcy Gminy Leśnica, którzy ją nadzorowali oraz osoby, które na
bieżąco korzystają z tej nowej instalacji.
- 20 maja br. na Górze Świętej Anny odbyły się samorządowe uroczystości związane z
obchodami bitwy pod Górą Świętej Anny, która miała miejsce w ramach III powstania
śląskiego.
- 21 maja br. w Leśnicy na boisku sportowym po 14 latach przerwy odbyły się Gminne Zawody
Pożarnicze. Zawody były dobrze przygotowane po tak długiej przerwie.
- 25 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Czysty
Region w Kędzierzynie-Koźlu.

W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – w
dalszym ciągu oczekujemy na informację od Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego w Opolu o możliwości podpisywania umowy na dofinansowanie. Dopiero po
podpisaniu umowy będzie można przeprowadzić procedurę przetargową.
- po dzisiejszej sesji będziemy przystępowali do procedury wyłonienia wykonawcy na
zrealizowanie zadania dotyczącego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia Łąki Kozielskie.
- trwają prace na gminnej działce w Dolnej. Jest to inwestycja wspólna Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich realizuje remont drogi powiatowej na odcinku pomiędzy Dolną a
Strzelcami Opolskimi. W ramach tego zadania jest także realizowany remont zatoki
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autobusowej w Dolnej. W naszym imieniu procedurę przetargową przeprowadził Powiat
Strzelecki. Zadanie realizuje firma Domax z Boronowa.
- zadanie pn. Remont ul. Bocznej w Górze Świętej Anny - rozpoczęto roboty drogowe. Prace
wykonuje firma Pana Grzegorza Kulpoka z Krępnej.
-

zadanie

pn.

Przebudowa

i

wyposażenie

Klubu

Wiejskiego

w

Dolnej

wraz

z zagospodarowaniem otoczenia - rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego wyłoniono
wykonawcę zadania firmę K+D. Firma ta w naszej gminie realizowała zadanie dotyczące
budowy kompleksu sportowego w Leśnicy. W dniu jutrzejszym nastąpi przekazanie placu
budowy.
- trwają prace remontowe budynku komunalnego położonego w Leśnicy przy Placu
Narutowicza 27. Prace realizuje firma BUD-MARK Marek Izbicki z Zalesia Śląskiego.
- w związku z brakiem ofert nie rozstrzygnięto przetargu na remont budynku przy Placu
Narutowicza 26. Obecnie, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, trwają
rozmowy z potencjalnym wykonawca na temat możliwości wykonania remontu w terminie
późniejszym.
- zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Raszowej” - zakończono konsultacje z przedstawicielami
OSP Raszowa w sprawie ostatecznego określenia zakresu projektu. Na dzisiejszej sesji zostały
zabezpieczone brakujące środki finansowe. Planowany termin uruchomienia procedury
przetargowej to koniec czerwca 2017 r.
- zadanie „Remont budynku gospodarczego przy Pl. Marka 3” - w dniu 19 maja br. podpisano
umowę na remont budynku gospodarczego obejmujący wykonanie nowego dachu,
otynkowanie ścian zewnętrznych oraz wymianę drzwi do pomieszczeń. Wykonawcą zadania
jest firma „GABART” z Izbicka.
- w ostatnich dniach dokonano przeglądu gwarancyjnego kompleksu sportowego w Leśnicy, w
wyniku którego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Ad. pkt 7
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 27 kwietnia 2017
r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w dniu 8 maja 2017 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej.
Ponadto w dniu 8 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego porządek
obejmował rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz
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z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji o stanie mienia
komunalnego oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium. Tematyka ta będzie
szczegółowo omówiona na następnej sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca br.
W związku z powyższym przewodniczący obrad zwrócił się do przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie informacji z tego posiedzenia.

Pan Rudolf Gajda - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował,
że tematyka posiedzenia obejmowała sprawy dotyczące realizacji przez mieszkańców gminy
Leśnica zapisów uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Leśnica oraz gospodarki łowieckiej na terenie gminy Leśnica. Pierwszy temat był
referowany przez Pana Mariana Gorgoscha - Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej.
Natomiast gospodarkę łowiecką zaprezentowali przedstawiciele kół łowieckich działających na
naszym terenie. Łowczy przedstawili sprawozdania z wykonania planu gospodarczego za sezon
łowczy 2016/2017 oraz plany gospodarcze na nowy sezon. Podczas posiedzenia poruszono
również problemy ze zwierzyną, które dotykają mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący obrad zwrócił się do przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej
o przybliżenie tematyki posiedzenia.
Radny Pan Mierzejewski stwierdził, że podczas posiedzenia komisji były realizowane trzy
punkty:
1. Koszty gminy poniesione w ubiegłym roku na organizację imprez sportowo-kulturalnych z
wyodrębnieniem organizatorów.
2. Stan techniczny oraz koszty utrzymania kąpieliska w Leśnicy i dalsze jego perspektywy, o
których mówił Pan Burmistrz na jednej z ostatnich sesji.
3. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2016 ujęte w pkt 5 porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad. pkt 8
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad oddał głos Panu Burmistrzowi w celu udzielenia odpowiedzi na złożoną
na poprzedniej sesji Rady Miejskiej interpelację radnego Pana Piotra Garbacza w sprawie
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zapewnienia Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia lokum na próby Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Leśnicy.
Pan Burmistrz zaznaczył, że chcąc udzielić odpowiedzi na interpelację pisemną, która do nas
wpłynęła w pierwszej kolejności przytoczył treść interpelacji, a później odpowiedź na nią.
Interpelacja z dnia 24 kwietnia 2017 r. Pana radnego Piotra Garbacza kierowana na ręce Pana
Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy o następującej
treści cyt.:
„Na podstawie § 12 statutu gminy Leśnica zgłaszam interpelację w sprawie:
a) Zapewnienia Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia lokum na próby Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Leśnicy.
Obecnie lokum Szkoły Muzycznej mieści się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony
Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Zajęcia indywidualne odbywają się w systemie klasowolekcyjnym w małych pomieszczeniach niedostosowanych akustycznie. Największy jednak
problem stanowi fakt, iż Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy, jako zespół liczy
siedemdziesięciu muzyków i nie ma możliwości przeprowadzenia prób w tak małych
pomieszczeniach. Niniejszy problem był już poruszany na jednej z sesji RM, jednak nie został
do końca wyjaśniony. Obecnie utworzono z dwóch klas lekcyjnych jedną salę koncertową, która
w dalszym ciągu nie spełnia swojej roli.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy przyczyniła
się do promocji naszej gminy na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Doceniając ich
zaangażowanie i talent wyróżnieni zostali tytułem „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.
Jak już wcześniej wspomniałem, obecnie Szkoła Muzyczna swoją siedzibę ma w Centrum
Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Wcześniej jednak
szkoła mieściła się w Leśnicy na ulicy Zdzieszowickiej 14 w byłym kinie „Rodło”. Na tamtą
chwilę problemu nie było, bowiem orkiestra miała do dyspozycji właściwą dla siebie salę
koncertową, która pomieściłaby zarówno orkiestrę jak i widownię.
W związku z powyższym nasuwa się pytanie na które oczekuję odpowiedzi:
1. „Czym podyktowana była decyzja likwidacji byłego kina „Rodło”? - faktem jest, że w tym
czasie funkcjonowała już Szkoła Muzyczna, która sukcesywnie się rozwijała i byłaby to dla nich
jakaś perspektywa na przyszłość.”
2. „Jaką kwotą został zasilony budżet gminy ze sprzedaży nieruchomości byłego kina „Rodło”
i kto był jego nabywcą?”
3. „Czy w sprawie likwidacji kina „Rodło” odbyły się konsultacje społeczne?”
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4. „Proszę o przedstawienie szczegółowego przebiegu sprzedaży nieruchomości z podaniem
dat?”
Proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację.”

Następnie Pan Burmistrz przedstawił odpowiedź na interpelację, cyt.:
„Szanowny Panie Radny,
zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Gminy Leśnica odpowiadam na Pana interpelację złożoną na ręce
przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zapewnienia
Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia lokum na próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy
poprzez udzielenie odpowiedzi na sformułowane w niej pytania.

Pytanie 1
„Czym podyktowana była decyzja likwidacji byłego kina „Rodło”? – faktem jest, że w tym
czasie funkcjonowała już Szkoła Muzyczna, która sukcesywnie się rozwijała i byłaby to dla nich
jakaś perspektywa na przyszłość.”
Odpowiedź na pytanie 1
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym przede wszystkim dokumentacji archiwalnej
ustaliłem, iż w 1998 roku samorząd gminy Leśnica z uwagi na brak obiektu dla wyjątkowo
prężnie rozwijającej się jedynej w kraju Szkoły Muzycznej utrzymywanej z budżetu gminy oraz
dużego zaangażowania społecznego w organizację licznych przedsięwzięć kulturalnych
planował realizację budowy wielofunkcyjnego Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej
w Leśnicy. Działania w tym kierunku zapoczątkowała uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod tego typu obiekt, która odbyła się w dniu 4 października 1998 roku. Planując
budowę ww. centrum przewidywano adaptację budynku byłego kina na ten cel. Przyjęty
wówczas kierunek rozwoju infrastruktury społecznej uległ jednak z konieczności zmianie,
w związku z wprowadzoną z dniem 1 września 1999 roku reformą oświaty. Jedną
z fundamentalnych zasad wprowadzonej reformy było wprowadzenie w miejsce 8 klasowej
szkoły podstawowej – 6 klasowej szkoły podstawowej i 3 letniego gimnazjum, przy czym
gimnazjum musiało mieścić się w odrębnym budynku. Obowiązek realizacji zapisów
ustawowych wprowadzających reformę systemu oświaty wymagał poszukiwania środków oraz
ich koncentracji na budowę gimnazjum. Postanowiono wówczas o realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu budowę Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu
Historycznego w Leśnicy. Przewidziano, że w centrum tym funkcjonować będzie Publiczne
Gimnazjum w Leśnicy, Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy, Leśnicki Ośrodek Kultury
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i Rekreacji z biblioteką, kawiarenką internetową i salami do zajęć klubowych oraz
wielofunkcyjna sala widowiskowo - sportowa. Centrum zostało oddane do użytku w 2002 roku.
Dokumenty z 2003 roku potwierdzają, iż ówczesne władze gminne nadal czyniły starania
w kierunku zagospodarowania budynku byłego kina. Na jednej z sesji Rady Miejskiej, której
tematem były między innymi sprawy sprzedaży Mienia komunalnego rozpatrywano sprawę
sprzedaży tego budynku. Wspomniano także, iż Muzeum Śląska Opolskiego poszukiwało
wówczas pomieszczeń na magazyn, ale stwierdzono, że budynek ten jest za mały. Rozważano
również propozycję przeniesienia Muzeum Czynu Powstańczego z Góry Świętej Anny do
Leśnicy, lecz Zarząd Województwa Opolskiego stwierdził, iż z tym przedsięwzięciem wiązałyby
się duże nakłady finansowe. Ówczesny burmistrz poinformował radnych, że było parę zapytań
odnośnie tego obiektu, ale oferta ograniczała się tylko do działki, a budynku nikt nie chciał ze
względu na jego konstrukcję. Zgłosił się jednak jeden chętny, który byłby zainteresowany
kupnem działki wraz z budynkiem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą za kwotę
66.000,00 zł.
Wówczas Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą budynku
byłego kina wraz z działką za proponowaną kwotę 66.000,00 zł.
Konsekwencją przyjętego stanowiska przez Radę było rozpoczęcie procedury sprzedaży
i kolejna informacja w tym temacie została odnotowana w grudniu 2005 roku. Radni zostali
poinformowani, że została zakończona procedura przetargowa i działki budowlane wraz
z byłym budynkiem kina zostały sprzedane w IV przetargu, a nabywcą jest osoba z gminy
ościennej.
Pytanie 2
„Jaką kwotą został zasilony budżet gminy ze sprzedaży nieruchomości byłego kina „Rodło”
i kto był jego nabywcą?”
Odpowiedź na pytanie 2
Nieruchomość byłego kina „Rodło” została sprzedana za kwotę 71.000,00 złotych.
Nabywcą był Pan Sochor.
Pytanie 3
„Czy w sprawie likwidacji kina „Rodło” odbyły się konsultacje społeczne?”
Odpowiedź na pytanie 3
Postępowanie w tej sprawie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Zarówno o zamiarze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, jak i o
procedurze przetargowej, w tym o warunkach jej nabycia informowano społeczeństwo poprzez
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zamieszczanie informacji na stronie internetowej naszego urzędu w zakładce „Aktualności”
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie, a także na łamach
tygodnika „Strzelec Opolski”.
Pytanie 4
„Proszę o przedstawienie szczegółowego przebiegu sprzedaży nieruchomości z podaniem
dat?”
Odpowiedź na pytanie 4
1) Zarządzeniem Nr 10/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 lutego 2005 r. przeznaczono
nieruchomość byłego kina do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
2) Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 maja 2005 r. cena wywoławcza 73.000,00 zł. – brak
było zainteresowanych.
3) Drugi przetarg odbył się w dniu 28 lipca 2005 r. cena wywoławcza 70.000,00 zł. – nie
wyłoniono nabywcy.
4) Trzeci przetarg odbył się w dniu 10 października 2005 r. cena wywoławcza 50.000,00 zł. –
nie wyłoniono nabywcy.
5) Czwarty przetarg odbył się w dniu 22 grudnia 2005 r. cena wywoławcza 50.000,00 zł. w
wyniku którego ustalono nabywcę.
Ponadto pozwolę sobie nadmienić, iż interpelację w tym temacie Pan Radny złożył już
na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2013 roku i w tym samym dniu interpelację tą
wycofał w związku z uzyskaniem wyjaśnień, których udzieliłem Panu podczas naszego
spotkania bezpośrednio po tejże sesji. Dlatego też nie zrozumiały jest fakt, że temat, który
zgodnie z Pana stwierdzeniem został już wyjaśniony znowu po kilku latach powraca.
Szereg działań samorządu gminnego wynika z obowiązku przestrzegania prawa.
Konieczność wdrożenia wprowadzanych z mocy tegoż prawa reform często wywiera istotny
wpływ na zmianę gminnych planów strategicznych. Na podstawie posiadanej dokumentacji
można bez wątpliwości stwierdzić, iż samorząd gminy Leśnica czynił starania w kierunku
zagospodarowania obiektu byłego kina, lecz niestety plany te uległy zmianie. Na pewno względy
ekonomiczne miały tutaj bardzo duże znaczenie. Skromny budżet naszej gminy nie zabezpieczał
nawet środków na realizację zadania związanego z budową gimnazjum. Dlatego też ówczesne
władze samorządowe musiały zrezygnować z wcześniejszych planów. Dzisiaj wiele
samorządów gminnych boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Natomiast finanse
naszej gminy są stabilne i pozwalają nam na realizację podstawowych zadań samorządu
gminnego, w tym na wykonywanie najpotrzebniejszych zadań gospodarczych.
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Należałoby dziś zadać sobie pytanie, czy podejmowane wówczas decyzje miały wpływ
na zapewnienie obecnej stabilności finansowej naszej gminy. Uważam, że gdyby w tym czasie
istniała

jakakolwiek

szansa

na

zapewnienie

środków

finansowych

również

na

zagospodarowanie i utrzymanie obiektu byłego kina w Leśnicy, to na pewno ówczesny
samorząd gminny zrobiłby wszystko, aby z takiej szansy skorzystać.”

Pan Burmistrz dodał, że myśli, że odpowiedź na interpelację w sposób pełny zaspakaja Pana
ciekawość. Jeżeli można to chciał zadać jedno pytanie: Jaki cel, oprócz celu stricte
poznawczego związanego z rozszerzeniem wiedzy, ma złożona interpelacja jeżeli chodzi o
sięganie do tematu sprzed 15 lat?.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że chciał poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie. Jest to temat
palący ze względu na to, że Szkoła Muzyczna w tej chwili nie ma takiego lokum, co zostało
ujęte w interpelacji. W spokoju musiałbym sobie przeczytać odpowiedź na interpelację
otrzymaną od Pana Burmistrza, ale uważa, że kwota 71.000,00 zł porównując do sprzedaży
kina jako ośrodka kultury jest nieadekwatna bez względu na to jaka była sytuacja ekonomiczna
(wdrożona reforma oświatowa, gdzie należało budować kompleks ekologiczny, czyli
gimnazjum wraz z halą sportową). Uważa, że koszty budowy kompleksu edukacyjnego w
porównaniu z Kinem „Rodło” jest to kropla w morzu. Można było zostawić budynek kina, bo
tego teraz się już nie wróci.

Pan Burmistrz jeszcze raz zwrócił się z zapytaniem, w związku z tym jaki przyświecał temu
cel?
Radny Pan Garbacz podkreślił, że chodziło tylko o uzyskanie informacji, które nie były nigdzie
jasno powiedziane. Jako radny miał możliwość dostępu do tych informacji i uważa, że została
mu udzielona odpowiedź w tym zakresie.

Radny Pan Jahn powrócił do tematu dotyczącego remontu ulicy Kościelnej w Raszowej, gdzie
została dostrzeżona potrzeba wykonania tego zadania. Odcinek drogi przebiega przez Park
Wiejski w Raszowej i na pewno w znacznej mierze poprawi to jego wizerunek, przez który w
dużej mierze poruszają się osoby z zewnątrz. Głównym problemem tej drogi jest remont
odcinka początkowego od kościoła do km 0+430, czyli do końca terenu zamieszkałego. W
przypadku remontu drogi oczywiście mówimy o roku przyszłym, bo w tym roku nie ma
możliwości finansowych. W związku z tym, jakie są przymiarki, czy istnieje jakakolwiek
możliwość wykonania remontu tej drogi?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że planuje się, aby w tym roku wyremontować odcinek drogi nie
asfaltowy. W tym roku w okresie wakacyjnym planowano przeprowadzić gruntowny remont
przedszkola w Raszowej (termomodernizacja). W związku z tym, że procedury związane z
uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
przedłużają się, to już wiemy, że nie będziemy w stanie przeprowadzić tego remontu w tym
roku. Remont zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym 2018 r. Czas od wiosny do
wakacji chcielibyśmy przeznaczyć na budowę dwóch parkingów przy przedszkolu (jeden po
stronie przedszkola i drugi po przeciwnej stronie), a następnie przeprowadzić remont ul.
Kościelnej od drogi powiatowej, aż do km 0+430. Uważa, że przy okazji należałoby się
zmierzyć z potrzebą przeprowadzenia remontu parkingu przy samym kościele.
Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy ze względu na niewielki zakres robót nie udałoby
się przynajmniej na jesień przeprowadzić remont parkingu po prawej stronie przedszkola?
Prace te nie są związane z robotami, które mają być realizowane na terenie przedszkola, a w
znacznym stopniu poprawiłyby sytuację komunikacyjną w tej okolicy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że ze względów technologicznych całe zadanie powinno być
realizowane wspólnie, musi to być spójne i zachowane odpowiednie poziomy (w jednym roku
wykona się parking, a dopiero w drugim położy asfalt i mogą wyjść różnice poziomów). Warto
wykonać całe zadanie kompleksowo wraz z parkingami po jednej i drugiej stronie drogi, przy
jednej robocie i mieć zachowane wszystkie spadki i wysokości.

Radny Pan Piotr Górecki poruszył następujące tematy:
1. utrzymanie czystości drogi powiatowej w Górze Świętej Anny - w ostatnim czasie dziury
były klejone metodą natryskową i po raz kolejny został pominięty rynek, który należy także
do drogi powiatowej. W wyniku realizacji tego zadania przy krawężnikach pozostały tony
kamyczka. W związku z tym, czy jest zaplanowane jakieś sprzątanie pozostawionych
pozostałości, bo wzdłuż drogi powiatowej występuje dużo posesji, gdzie nikt nie mieszka i
tym samym tego nie posprząta. Parokrotnie dzwonił do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, ale nikt nie odbiera telefonu.
2. po okresie zimowym w kilku miejscach w Górze Świętej Anny pojawiły się niepokojące
wyłamy w drogach powiatowych. W tej chwili wizerunek centrum Góry Świętej Anny
pozostawia wiele do życzenia. Kluczowe zadanie, które miało być realizowane także
przesunęło się w czasie, w związku z tym należałoby zabezpieczyć i pokleić te wszystkie
dziury. Również należałoby przeprowadzić remont muru przy posesji Pana Pawełczyka.
3. należałoby przyjrzeć się koszeniu, które chyba nie jest dokończone.
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że przedstawione tematy zostaną przekazane do Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski na jednym z portali społecznościowych spotkał się z
informacją, że Kędzierzyn-Koźle wykorzystując starą infrastrukturę kolejową próbuje budować
ścieżkę rowerową. Na ten cel pozyskali środki zewnętrzne. Temat ten był rozpatrywany, ale
został on odrzucony. Może warto byłoby w tej chwili powrócić do tego tematu np. w ramach
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Teren jest bardzo ładny i przebiegająca trasa z
Kędzierzyna-Koźla do Strzelec Opolskich byłaby bardzo ciekawa.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ścieżki rowerowej na byłej linii kolejowej na terenie Gminy
Leśnica był rozpatrywany i przedyskutowany na jednej z sesji Rady Miejskiej. Wtedy wspólnie
podjęto decyzję, że ze względu na późniejsze duże koszty utrzymania przede wszystkim
infrastruktury mostowej odstąpiono od tego. Również na poziomie składania potencjalnych
wniosków do Subregionu nie przystępowano do składania wniosków na tematy drogowe, czy
ścieżkowo-rowerowe, bo dodatkowych środków finansowych na ten cel nie będzie.
Dodał, że nie uważa, aby była podjęta zła decyzja. Na poziomie Gminy Leśnica mamy jeszcze
wiele zadań do wykonania. Temat ścieżki rowerowej na linii kolejowej byłby ciekawy, ale
osoby korzystające z niej w ogóle nie wjeżdżałyby do poszczególnych miejscowości, lecz je
wszystkie omijały. Jeżeli mielibyśmy nawet to realizować to wstępnie rozmawiając na
poziomie Subregionu dofinansowanie kształtowało się na poziomie 85 % i to wtedy można by
się z tym zmierzyć. Jednak na dzień dzisiejszy jak dobrze pójdzie to dofinansowanie będzie
wynosić tylko 60 % i wtedy wkład własny bardzo wzrasta.
Radny Pan Stefan Rudol dodał, że tak jak Pan Burmistrz wspomniała do tych kosztów wchodzą
również późniejsze koszty utrzymania ścieżki. Jak się patrzy na te mosty, które są obiektami
zabytkowymi to każdy remont pochłonie duże środki finansowe.
Pan Burmistrz zaznaczył, że z Kędzierzynem-Koźlem będziemy związani ścieżką rowerową z
Cisowej przez Zalesie Śląskie, Lichynię.

Radny Pan Garbacz wspomniał, że kiedyś zwrócił się z zapytaniem o bieżące utrzymanie
ścieżek rowerowych. W odpowiedzi otrzymał, że w Gminie Leśnica mamy ponad 100 km
ścieżek rowerowych do utrzymania i jest to kłopot, a nie ma mostów, czy innych barier, ale jest
utrzymanie zarastających ścieżek. Wydaje się, że jeżeli chodzi o promocję, czy wizytówkę
gminy to bardziej można by było się skupić na obecnych ścieżkach rowerowych, żeby je
udrożnić, a dopiero w perspektywie myśleć o ścieżce rowerowej wzdłuż linii kolejowej.
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Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy w kwestii interpelacji i odpowiedzi na nią treść tych
dokumentów będzie zawierał protokół? W poprzednim protokole treść interpelacji stanowiła
załącznik do protokołu, a chciałby, żeby zarówno treść interpelacji, jak i odpowiedzi w całości
była zamieszczona w protokole.
Pan Burmistrz stwierdził, że protokół będzie zawierał te dwa dokumenty.
Radny Pan Garbacz poruszył temat, który wynikł na komisji, a dotyczący organizacji pracy
komisji. Dwukrotnie zgłosił sprawę, żeby materiały komisyjne były przygotowywane dużo
wcześniej, aby radny mógł się z nimi zapoznać. Bywały takie sytuacje w ostatnim czasie, że
materiały otrzymywano w dniu komisji i nie można było rzeczowo przygotować się do
przebiegu komisji. Dobrze by było zapoznać się z tematyką wcześniej, w związku z tym jest to
prośba na przyszłość.
Radny Pan Tomasz Sitnik odniósł się do tematu, który już wcześniej poruszał, a mianowicie,
aby umożliwić rowerzystom wjazd od strony kościoła na ul. Poprzeczną w Leśnicy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat jest w trakcie analizowania.

Radny Pan Sitnik poruszył również temat dotyczący leśnickiej wizytówki, czyli Rynku
w Leśnicy. Nie dlatego, że jest mieszkańcem Rynku, ale kilka osób zgłosiło ten problem. Rynek
jest dla wszystkich i nie można regulować, kto może na niego przyjść. Dzieje się źle na Rynku.
Zdarza się, że od rana siedzą tam osoby, które publicznie spożywają alkohol na oczach
wszystkich osób, również dzieci. Osoby te zostawiają po sobie nieporządek, w tym rozbite
butelki. Na szczęście Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy usuwa to na bieżąco. Ostatnio
jeden z mieszkańców poinformował, że regularnie na Rynku przesiaduje Pan w starszym
wieku, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy i w tym miejscu załatwia swoje
potrzeby fizjologiczne. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby od czasu do czasu
funkcjonariusze policji sprawdzili i skontrolowali ten teren.

Następnie dodał, że ma jeszcze jedną sprawę i właściwie zastanawiał się, czy ją poruszać.
Dwóch mieszkańców Rynku zapytało go i to pytanie skierował do Piotra Garbacza, czy
uroczystości, które miały miejsce w dniu 3 maja br. na leśnickim rynku były uroczystościami
odbywającymi się z inicjatywy gminy? Wiedział, co ma im odpowiedzieć i odpowiedział, że
nie. W związku z tym, kto te uroczystości organizował i kto zaprosił te osoby? Podkreślił, że
nie zna szczegółów dotyczących organizatora tych uroczystości i skierował ich do Pana Piotra
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Garbacza. Stwierdził, że każdy ma swoją formę świętowania uroczystości państwowych oraz
postaw patriotycznych. Następnie zwrócił się do radnych, czy wiedzą o czym mówi, ponieważ
zdarzenie można było obejrzeć na YouTubie. Osoby, które były tam zaproszone, nie wie przez
kogo i tutaj zwrócił się do radnego Piotra Garbacza, nadmieniając, że radny Garbacz w nich
uczestniczył, było tam także dwóch panów senatorów. Tak się złożyło, że w momencie, kiedy
był odśpiewywany hymn, obecni tam młodzi ludzie odpalili race i śpiewali hymn. Akurat w tym
momencie wychodził z rodziną na spacer i trochę ta sytuacja go zaskoczyła, a kiedy jeszcze
wsłuchał się w to co panowie senatorowie mówili to trochę go to przeraziło. Podkreślił, że Śląsk
jest terenem wielokulturowym, w tym także Leśnica i powinniśmy to uszanować.
Mówiąc o tym, sparafrazował cytat jednego z senatorów, który powiedział: „Śląsk zawsze był,
jest i będzie Polski”. Uwaga radnego Sitnika jest taka, że jeżeli ktoś publicznie się wypowiada
to powinien znać historię, gdyż tak uproszczona teza jest nieprawdziwa. Tematu Opolszczyzny
nie da się prosto wyjaśnić. Nad tym się głowią profesorowie od wielu lat i liczą ile Śląsk należał
do tego, czy tamtego. Sam tą tematyką się interesuje i nie jest to proste. Uważa, że tego typu
inicjatywy, które w jakikolwiek sposób sieją niezgodę wśród wielokulturowego społeczeństwa
są negatywne. Oczywiście nie można nikomu zabronić, żeby przyjechał i złożył kwiaty pod
pomnikiem. To jest akurat bardzo szczytne. Natomiast hasła typu: „Śląsk Opolski zawsze
polski” generują negatywne i niepotrzebne zachowania. Radny Pan Sitnik podkreślił w tym
miejscu, że jest Polakiem i patriotą, mieszka od urodzenia na Śląsku, a jego dziadkowie
przybyli ze wschodu. Ponownie podkreślił, że nie wie, czy dobrze, że porusza tutaj ten temat,
ale przyszli do niego zaniepokojeni dwaj mieszkańcy Placu Narutowicza. Zastanawiał się
i chciał temat ten zostawić, ale pomyślał o przyszłości i należałoby kolejne takie inicjatywy co
najmniej przemyśleć i zapytać ewentualne osoby, które chcą zabrać głos, o czym będą mówić.
Sianie niezgody w społeczeństwie wielkokulturowym jest naprawdę nie na miejscu. Historia
zna setki takich przypadków i nigdy nic dobrego to nie przyniosło. Stwierdził, że jest patriotą,
ale nie jest nacjonalistą, jest kulturoznawcą, zwolennikiem szanowania się wzajemnie i nie
eksponowania w jakikolwiek sposób jednego, czy drugiego, bo to zawsze jest złe.
Radny Pan Mierzejewski stwierdził, że bardzo mądre słowa i za nie podziękował.
Radna Pani Kwoczała nadmieniła, że na podstawie nagrania z YouTube ona osobiście nie
uczestniczyłaby w takich obchodach, to było dla niej po prostu przerażające.
Radny Pan Górecki dodał, że relacja jaką zobaczył kojarzyła mu się z burdami, podpalaniem
i wybijaniem szyb i dobrze, że nie skończyło się inaczej.
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Radny Pan Sitnik stwierdził, że wystarczyłoby tylko, aby przyszła osoba reprezentująca
skrajnie odmienne poglądy. Historia jest dobrą nauczycielką i powinniśmy zwracać uwagę na
coś takiego.
Radny Pan Górecki zaznaczył, że Leśnica była zawsze spokojnym miastem, to sobie cenimy i
szanujemy i chcemy, aby tak było w przyszłości. Bałby się na takie uroczystości posłać dzieci.
Radny Pan Sitnik - były pewne elementy, co najmniej niepokojące.
Radny Pan Garbacz odniósł się do przedstawianego tematu. Nawiązał do jednej
z wcześniejszych sesji, kiedy to uporczywie próbował wnieść w porządek obrad temat jego
koncepcji na obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja. Nie ukrywa, że jest to dla niego temat
bardzo ważny. Niemniej jednak to co się wydarzyło 3 maja na Rynku w Leśnicy w żadnym
wypadku nie było podyktowane jego osobą. Jego zdaniem, co faktycznie wydarzyło się w dniu
3 maja br. w Leśnicy było inicjatywą zainicjonowaną przez Stowarzyszenie Patriotyczne z
Kędzierzyna-Koźla. Został on poinformowany przez członków tego Stowarzyszenia, że takie
obchody się odbędą. Informacje o tych obchodach były również zamieszczane na portalach
społecznościowych. Więc śledził to i nie wiedział o konkretach tej sprawy. Został zaproszony
na obchody pod patronatem Wojewody Opolskiego na Rynek w Leśnicy na godzinę 13.00
organizowane przez stowarzyszenie patriotyczne. Dlatego też udał się na to świętowanie,
ponieważ pokrywało się to z jego potrzebą uczczenia tego wydarzenia. To w jaki sposób było
to przeprowadzone odbyło się bez jego wiedzy, tzn. sposób przeprowadzenia, kto zabrał głos,
co mówił, że były palone race?
Radny Pan Sitnik stwierdził, że nie atakuje radnego, tylko porusza sprawę, ponieważ dwóch
mieszkańców zapytało go, czy to organizowały władze gminy? Odpowiedział, że na pewno nie.
Radny Pan Garbacz stwierdził, że w żadnym wypadku nie pokusiłby się na coś takiego, aby
spowodować jakąś dwuznaczność w wypowiedziach osób. Nie był też za tym, żeby były race,
bo to w pewien sposób traktuje sprawę nie jako czysto patriotyczną, lecz bardziej w postaci
takiego nacjonalizmu i on też w takim kierunku, jak radny Sitnik to odebrał. Niemniej jednak
na pewno to nie było z jego inicjatywy, został tylko zaproszony. Zawiadomienie, że taka
uroczystość ma się odbyć zostało złożone do gminy. Na pewno za tym stoi Stowarzyszenie
Patriotyczne z Kędzierzyna – Koźla, które do naszej gminy przyjechało. Został on zaproszony
na to i miał uczestniczyć w tym jako obserwator, a to, że pojawiły się osoby, które go
rozpoznały, spowodowało, że został mu wręczony znicz. Po prostu takiej kwestii nie było
omówionej i dlatego też znalazł się w szeregach osób, które składały wiązankę kwiatów. Jeśli
chodzi o sam akcent patriotyczny, czyli pojawienie się osób, odśpiewanie hymnu, złożenie
kwiatów w tym nie widzi nic złego, jest to oczywiście jak najbardziej pochlebne. Niemniej

23
jednak ma pewnego rodzaju obawy, tak jak kolega radny Tomasz. Nie było jego zamiarem
wzbudzać w mieszkańcach poczucia zagrożenia.
Niemniej jednak zwrócił się do radnych z prośbą, że jeżeli będą uczestniczyć w rozmowach to,
aby go nie identyfikować z tą uroczystością pomimo tego, że tam był.
Pan Burmistrz zaznaczył, że Pan radny był reprezentantem i zarazem jedyną osobą władzy
publicznej gminnej na tej uroczystości. Pan na zakończenie tej uroczystości dziękował jej
uczestnikom za to, że przybyli, pomogli to zrealizować i to zrealizowali. To się wpisze do Pana
historii.
Radny Pan Garbacz – no jeżeli tak wyszło to tak wyszło.
Radny Pan Górecki poprosił tylko na przyszłość, żeby tak nie wychodziło, bo to wstyd.

Ad. pkt 9
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXXI
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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