PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 sierpnia 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 26 czerwca 2017 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
- w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Biesiec”,
- zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku
od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
7. 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.
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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 26 czerwca 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
26 czerwca 2017 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które dostarczono
w dniu 17 sierpnia 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 26 czerwca 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 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 69.330,20 zł, z tego:
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ujęcia wody - 65.000,00 zł
dla celów p. poż. w Leśnicy”
- środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

2.130,20 zł

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -

2.200,00 zł

w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego
Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 984.330,20 zł, z tego:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji - 745.000,00 zł
gruntów dz. Nr 521, 641, 761, 582 a. m. 3 obręb Lichynia i 331, 353,
362 a. m. 3 obręb Łąki Kozielskie
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy

- 15.000,00 zł
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- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy

- 40.000,00 zł

- przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Pl. Marka 2- 30.000,00 zł
w Leśnicy
- przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Pl. Marka 3- 35.000,00 zł
w Leśnicy
- przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy

- 20.000,00 zł

- budowa ujęcia wody dla celów p. poż. w Leśnicy - dotacja celowa

- 65.000,00 zł

Powiatu Strzeleckiego
- realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

-

2.130,20 zł

-

2.200,00 zł

w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy
do Niemiec
- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych

- 30.000,00 zł

na terenie gminy Leśnica
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 915.000,00, z tego:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia-Łąki Kozielskie- 915.000,00 zł
Ponadto proponuje się zwiększyć i zmniejszyć plan kosztów o kwotę 80.000,00 zł zakładu
budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. Zwiększenie planu kosztów
dotyczy zakupu urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, zakupu szafy
sterowniczej do przepompowni ścieków PK3 w Krasowej oraz zakupu odśnieżarki z zamiatarką
chodników. Natomiast zmniejszenie planu kosztów dotyczy przebudowy z rozbudową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Dworcowej w Leśnicy.
Pani Małgorzata Urbańczyk - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
sprostowała zapis ujęty w zmianach w budżecie gminy dotyczący remontu budynku
komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy, gdzie pomyłkowo podano numer budynku 27, a winno być 26.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
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Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czym podyktowane jest
wprowadzenie nowego zadania dotyczącego remontów i bieżącego utrzymania obiektów
i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica? Czy wydatek czasem nie jest związany
z jubileuszem 800 lecia Leśnicy?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzone środki finansowe na nowe zadanie będą dotyczyły
wydatków bieżących tzw. nieprzewidzianych. Jeżeli zaistnieje konieczność niezwłocznego
remontu obiektu lub przestrzeni publicznej to w ramach zabezpieczonych środków zadanie
zostanie zrealizowane. Można powiedzieć, że przy przygotowywaniu przestrzeni komunalnej
na jubileusz 800 lecia Leśnicy postanowiono, że tego typu zadanie powinno znaleźć się
w budżecie gminy na niespodziewane zadania. W przyszłości takie zadanie zostanie
uwzględnione w budżecie gminy.
Radny Pan Jahn nawiązał do wypowiedzi Pana Burmistrza dotyczącej zakupu urządzenia do
czyszczenia sieci kanalizacyjnych tzw. WUKO. Czy jest to urządzenie gdzieś produkowane,
czy jest to wniosek nowatorski?
Pani Teresa Ciecior - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy stwierdziła, że jest
to specjalistyczne urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO. Nie jest to pojazd, gdyż
koszty zakupu byłaby bardzo wielkie, może nawet 10 razy większe niż zaplanowana kwota.
Dodała, że nie jest to żaden wniosek racjonalizatorski. Przed wprowadzeniem zadania w planie
zakładu budżetowego zostało sprawdzone, gdzie urządzenie jest produkowane i sprzęt zostanie
zakupiony u producenta.
Radny Pan Jahn stwierdził, że zakup tego urządzenia na pewno pozwoli na rozwiązanie tematu
dotyczącego wynajmu samochodu WUKO.
Pani Ciecior zaznaczyła, że jest to sprzęt mały i w żaden sposób nie rozwiąże tematu wynajmu
dużego samochodu do czyszczenia kanalizacji WUKO. Sprzęt ten będzie stosowany
w sytuacjach awaryjnych, gdzie np. zostanie zapchana jedna studzienka, której w żaden sposób
nie da się udrożnić. Wtedy nie zaistnieje konieczność wynajmu samochodu i poniesienia
kosztów z tym związanych. Jednak należy zaznaczyć, że nie jest to sprzęt do czyszczenia na
dużych odcinkach. W przypadku zaplanowanego czyszczenia sieci zostanie wynajęty
specjalistyczny pojazd WUKO.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, co należy rozumieć poprzez zakup odśnieżarki
z zamiatarką, czy będzie to urządzenie doczepiane np. do ciągnika?
Pani Ciecior wyjaśniła, że będzie to ręczne urządzenie spalinowe.
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Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego budowy
zbiornika dla celów p. poż. tzn. gdzie ma być on umiejscowiony?
Pan Burmistrz stwierdził, że obok cieku wodnego Padół ma być wybudowana studnia, w której
będzie gromadziła się woda. Dodatkowo jako rezerwa wody ma być niewielkie spiętrzenie
wody na niedużej wysokości, ale na dość długim odcinku Padołu. Zapora będzie stanowiła
dodatkowy zapas wody. Lokalizacja studni będzie znajdowała się w Leśnicy przy ul. Stawowej
w okolicy ostatnich zabudowań po prawej stronie (droga równoległa do cieku Padół).
Radny Pan Pospieschczyk - jaka ma być pojemność docelowa tej studni?
Zastępca Burmistrza Pan Iwanowski stwierdził, że sam zbiornik nie będzie duży. Główny
przekaz dotyczy tego, że będzie to naturalny zbiornik do którego zostaną podłączone dwie rury
o odpowiedniej średnicy większej niż wydajność pomp. Dopływ wody będzie dużo większy
niż pobór przez pompę.
Dodał, że miejsce zostało wskazane przez strażaków i nie jest to miejsce przypadkowe.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok uwzględniający zmianę dotyczącą
numeracji budynku oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/167/17 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 14 radnych).
Przewodniczący obrad bardzo gorąco przywitał Pana Antoniego Krupnika - byłego
Powiatowego Lekarza Weterynarii. W związku z przybyciem na sesję zaproponował, aby przed
dalszą realizacją porządku obrad oddać głos zaproszonej osobie.
Radni Rady Miejskiej jednogłośnie poparli propozycję Przewodniczącego obrad.
Pan Antoni Krupnik - podziękował za możliwość wystąpienia i uczestniczenia w sesji Rady
Miejskiej. Stwierdził, że ma szczególny sentyment dla Ziemi Strzeleckiej, ale także dla Gminy
Leśnica, gdyż jest związany z tym rejonem. Z uwagi na przejście na emeryturę chciał osobiście
podziękować i tym samym wyrazić słowa wdzięczności samorządowi leśnickiemu za
dotychczasową kreatywną współpracę. W kilku zdaniach opisał swój przebieg kariery
zawodowej. Podkreślił także, że zna pracę radnego, gdyż w pierwszej kadencji Rady Powiatu
był radnym powiatowym i wówczas współpracował ze śp. Hubertem Kurzałem - burmistrzem
Leśnicy oraz radnym gminnym w IV kadencji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Później
przepisy się zmieniły i nie można było łączyć tych funkcji z pracą zawodową. Niemniej jednak
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oprócz pracy zawodowej działa społecznie i bardzo stara się od siebie coś dać dla innych.
Dodał, że obecnie rozpoczął pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.
Pan Burmistrz w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Leśnica serdecznie podziękował
za wiele lat pracy. Pomimo tego, że przeszedł Pan Doktor na emeryturę to jednak inne jednostki
dostrzegają, że pozyskana wiedza może być jeszcze bardzo przydatna i warta do wykorzystania.

Życzył wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów na emeryturze oraz na nowo objętym
stanowisku pracy.
Kończąc swoją wypowiedź zaprosił do dalszego odwiedzania naszej gminy oraz do
uczestniczenia w przyszłym roku w Przeglądzie Koni w Porębie.
- w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec”
Pan Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku radni Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie
zaopiniowali zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Biesiec”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał zarządzenie do Ministra
Środowiska, który wniósł uwagi merytoryczne do treści planu ochrony. Zaplanowane
w załączniku nr 2 do zarządzenia działania ochronne dotyczące oznakowania drzew wzdłuż
granic rezerwatu białym pasem z literą „R” na długości ok. 3,1 km. są sprzeczne z zasadami
ochrony przyrody. Wskazano, że oznakowanie drzew wzdłuż granicy rezerwatu nie
zapobiegnie umyślnemu łamaniu zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu, ponieważ
takie oznakowanie nie jest ani czytelne, ani jasne dla osób odwiedzających rezerwat.
W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowił zmienić
w swoim zarządzeniu wskazany przez Ministra Środowiska zapis określony w załączniku nr 2
oraz mając na uwadze charakter zidentyfikowanego w planie ochrony rezerwatu zagrożenia
związanego z niekontrolowaną antropopresją (tj. istniejące zagrożenie zewnętrzne) na
posadowienie tablicy edukacyjno-informacyjnej. Niestety ta zmiana zakresu działania
ochronnego wymaga ponownego zaopiniowania przez Radę Miejską w Leśnicy. W wyniku
czego na dzisiejszą sesję został przygotowany stosowny projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, gdzie ta tablica miałaby być posadowiona?
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Pan Burmistrz wyjaśnił, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że posadowienie
tablicy edukacyjno-informacyjnej zaplanowano na obrzeżach rezerwatu.
Radny Pan Ryszard Golly wskazał, że należy także zwrócił uwagę na pochylone nad drogą
drzewa znajdujące się w rezerwacie. Drzewa te stwarzają zagrożenie dla osób korzystających
z drogi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Biesiec” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/168/17 w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Biesiec” (głosowało 14 radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku
od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu
płatności dla inkasentów
Pan Burmistrz stwierdził, że w naszej gminie podatek od nieruchomości, podatek rolny itp.
można uregulować poprzez wpłatę na rachunek bankowy, w kasie Urzędu lub podatek jest
płatny do rąk inkasenta, którym zazwyczaj jest sołtys. W związku z tym, że w ostatnich
tygodniach dokonano wyboru nowego sołtysa we wsi Kadłubiec w osobie Pana Sebastiana
Polewki zaistniała konieczność zmiany dotychczasowej uchwały. Przedłożony projekt uchwały
konkretnie wskazuje z imienia i nazwiska inkasenta oraz wysokość prowizji jaką otrzymuje.
Niestety mamy jeszcze jedną miejscowość - czyli sołectwo Czarnocin, gdzie do dnia
dzisiejszego nie udało się dokonać wyboru sołtysa. Jednak liczymy na to, że w przyszłości także
zostanie dokonany wybór sołtysa w tej miejscowości.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Teodor Jahn poprzez wypowiedź należy rozumieć, że jeżeli zostanie dokonany
wybór sołtysa w miejscowości Czarnocin to ten temat jeszcze raz powróci.
Pan Burmistrz potwierdził, że w wyniku wyboru sołtysa wsi Czarnocin ponownie zostanie
zmieniona uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości
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i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów oraz
zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/169/17 zmieniającą
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów (głosowało 14 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 29 czerwca br. odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Leśnicy. Obecny dyrektor Pan Krystian Gajda zakończył pełnienie tej funkcji. Od 1 września
br. dyrektorem tej placówki będzie Pani Hanna Kruczek wieloletni jej pracownik.
- 30 czerwca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu dokonano podpisania listu
intencyjnego pomiędzy Gminą Leśnica a Polską Spółką Gazownictwa w zakresie rozpoczęcia
prac koncepcyjnych gazyfikacji Leśnicy. Jeżeli w przyszłości dojdzie do realizacji tej
inwestycji to zostanie ona rozpoczęta od Zdzieszowic w kierunku Leśnicy. Na początku
inwestycja będzie dotyczyła tylko samej Leśnicy.
- 2 lipca br. odbyła się uroczystość 65 lecia LZS Kadłubiec. Podczas tej imprezy został
wręczony tytuł „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” dla Pana Prezesa Eryka Buli.
- 6 lipca br. odbyło się pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich,
- 8 lipca br. po raz drugi na Górze Świętej Anny odbyły się Igrzyska Rockowe,
- 12 - 16 lipca br. strażacy z OSP z Raszowej brali udział w Olimpiadzie Pożarniczej w Villach
w Austrii, gdzie drużyna męska zdobyła złoty medal (12 miejsce), a drużyna kobieca srebrny
medal (7 miejsce),
- 4 sierpnia br. dokonano odbioru chodnika w Raszowej. Była to inwestycja realizowana
wspólnie z Powiatem Strzeleckim. Na całej długości miejscowości wzdłuż drogi powiatowej
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jest wybudowany chodnik. Już są prowadzone rozmowy na temat potrzeby budowy chodnika
w Porębie. Chodnik ten nie byłby budowany na całej długości, tylko na newralgicznych
odcinkach. Liczymy na to, że w tym roku zostanie przygotowana dokumentacja, z której będzie
wynikało jakiego rzędu to są koszty.
- w dniach 18 - 20 sierpnia br. goszczono dwu osobową delegację z gminy partnerskiej
Hirschaid tj. Pana Burmistrza wraz z jego synem.
W tym miejscu złożył wielkie podziękowania dla Pana radnego Rudola, Pana Skowronka
sołtysa z Wysokiej oraz wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koron żniwnych. Dwie
korony dożynkowe z ubiegłego i poprzedniego roku wykonane przez mieszkańców Wysokiej
pojechały do Niemiec.
- 10 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w zakresie inwestycyjnym. Regionalnej Dyrekcji udało się pozyskać
dofinansowanie na budowę II etapu Geoparku na Górze Świętej Anny. Geopark jest podzielony
na dwie działki tj. gminną i Skarbu Państwa. Na obydwie działki była przygotowana koncepcja.
Zadanie zostało tylko zrealizowane na działce gminnej. W wyniku otrzymanego
dofinansowania w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie
dokumentacji, natomiast prace mają się rozpocząć jesienią przyszłego roku.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” - zakończono prace nad
opracowaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę. W chwili obecnej
oczekujemy na ocenę projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w celu uzyskania
dofinansowania.
- dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu dotyczącym remontu budynku komunalnego
przy ul. Góry Świętej Anny 2 w Leśnicy. W trakcie wykonywania prac budowlanych
obejmujących m. in. remont dachu pojawił się pożar dachu. Po pożarze na dzień dzisiejszy
jeszcze jedno mieszkanie jest remontowane. Trzy rodziny już wróciły do swoich mieszkań,
tylko jeszcze jedna rodzina czeka na wyremontowane mieszkanie.
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy - aktualnie trwają prace
remontowe elewacji, które do końca września br. mają zostać zakończone. W przypadku tego
budynku istnieje współwłasność gminy Leśnica z prywatną osobą ze Strzelec Opolskich.
W wyniku wspólnego porozumienia i poprzez procentowy udział każdego podmiotu budynek
zostanie wyremontowany.

10
- w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na rozbudowę remizy OSP w Raszowej. Termin
zakończenia prac to 31 lipca 2018 r.
- zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – odbył
się już drugi przetarg, którego nie rozstrzygnięto z powodu kwot wyższych niż kwoty
zaplanowane w budżecie gminy. Środki w budżecie zostały zaplanowane zgodnie
z kosztorysem inwestorskim, ale ceny poszły bardzo w górę. Zazwyczaj było tak, że cena
w wyniku przetargu wynosiła około 75 % kwoty wskazanej w kosztorysie. Obecnie
w przypadku kanalizacji nie ma żadnej konkurencji. Na rynku jest niewiele firm, które mają
moce przerobowe na wykonanie zadania i stosują wysokie ceny wyższe niż zabezpieczone
środki w budżecie gminy. Ewidentnie brakuje firm budujących kanalizację sanitarną.
Dodał, że budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim jest bezpośrednio związana z drugą
inwestycją dotyczącą wykonania drogi przez Powiat Strzelecki. Powiat KędzierzyńskoKozielski już rozstrzygnął przetarg na terenie swojego powiatu. Już rozpoczynają się prace
budowlane. W związku z tym osobiście Pan Burmistrz wystosował pismo do Powiatu
Strzeleckiego, w jaki sposób możnaby inwestycje te dwie zrealizować. Propozycja jest taka,
aby w roku 2018 Powiat Strzelecki zrealizował I etap inwestycji drogowej, czyli od granicy
z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim w miejscowości Cisowa, aż do połowy ul. Kościuszki
w Zalesiu Śląskim, gdyż tam jest już wybudowana kanalizacja sanitarna. Gmina Leśnica do
końca 2018 r. chciałaby wybudować kanalizację sanitarną od połowy ul. Kościuszki do ronda
w Zalesiu Śląskim. Wtedy w roku 2019 Powiat Strzelecki mógłby rozpocząć II etap inwestycji
drogowej. Można przypuszczać, że powiatowi także zależy na tym, aby inwestycję podzielić
na dwa etapy ze względów finansowych. Można zauważyć, że przetargi drogowe są bardzo
drogie. Jednak Powiat Strzelecki musi zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, czy
może tak tę inwestycję drogową podzielić. Urząd Marszałkowski będzie miał kluczową
decyzję, gdyż te dwa zadania (kanalizacja sanitarna i droga powiatowa) są inwestycjami
dofinansowanymi ze środków Zarządu Województwa Opolskiego z Regionalnego Programu
Operacyjnego lub z PROW-u. Przewidujemy, że Urząd Marszałkowski zgodzi się na takie
rozwiązanie. Wtedy Gmina Leśnica w wyniku pozytywnej oceny Urzędu Marszałkowskiego
będzie ogłaszać przetarg z terminem realizacji zadania do końca roku 2018. Liczymy na to, że
przetarg zostanie rozstrzygnięty. Jeżeli jednak powstałaby sytuacja, że kwota zaproponowana
przez wykonawców będzie wyższa niż zaplanowana w budżecie gminy to trzeba będzie
zastanowić się, czy nie dołożyć środków finansowych, aby zadanie to zostało zrealizowane.
- zadanie dotyczące budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie
- trwają prace przy budowie drogi zgodnie z harmonogramem. Wykonano stabilizację i dolną
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warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego.
- zostało zakończone zadanie pn. „Remont ul. Bocznej w Górze Świętej Anny”,
- trwają prace budowlane związane z przebudową i wyposażeniem Klubu Wiejskiego w Dolnej
wraz z zagospodarowaniem otoczenia zgodnie z harmonogramem.
- rozpoczęto prace budowlane związane z remontem ul. Kościelnej w Raszowej - wykonano
stabilizację na odcinku 440 m.b. Po wykonaniu badań w najbliższym czasie zostanie położony
dywanik asfaltowy grubości 5 cm.
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Leśnicy w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska miejskiego.
Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że zbliżamy się do głównych uroczystości związanych
z jubileuszem 800 lecia Leśnicy. W tym zakresie odbyło się wiele spotkań, uzgodnień. W to
przedsięwzięcie bardzo mocno będą zaangażowani pracownicy Urzędu, Zakład Gospodarki
Komunalnej, strażacy, gdyż będzie to impreza masowa. Cały Rynek będzie od piątku rana
zamknięty dla ruchu kołowego. Na Rynku będzie płotkami wyznaczony teren dla imprezy
masowej, gdzie będą obowiązywały wszystkie obwarowania dotyczące przeprowadzenia
imprezy masowej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczynają się w piątek 29 września br. na
Górze Świętej Anny o godz. 1500 koncertem organowym w Bazylice Świętej Anny. Następnie
przytoczył cały program uroczystości.
Kończąc swoją wypowiedź jeszcze raz zaprosił wszystkich radnych do uczestniczenia
w uroczystościach jubileuszu 800 lecia Leśnicy.
Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się następującymi pytaniami:
1. czy podczas rozmów z mieszkańcami, jako radni mogą złożyć zapewnienie, że nie ma
zagrożenia realizacji zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w miejscowości Zalesie Śląskie w związku z zawyżonymi cenami przetargowymi?
Pan Burmistrz stwierdził, że jeżeli okaże się, że żadna firma nie przystąpi do przetargu to jest
to zagrożenie na które nie mamy wpływu. Jeżeli natomiast trzeba będzie dołożyć na zadanie
około 1 mln to raczej będziemy starali się o wyasygnowanie w budżecie gminy środków na ten
cel.
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2. w związku z podjęciem na poprzedniej sesji uchwały dotyczącej poboru opłaty targowej
wnioskował, aby treść tej uchwały ukazała się w miejscu publicznym, w tych miejscowościach
gdzie są zbierane opłaty?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie uchwały są publikowane na stronie BIP urzędu i są one
ogólnodostępne.
Jednakże Pan Mierzejewski poprosił o rozwieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń
w sołectwach, w których jest pobierana opłata targowa.
3. czy istniałaby możliwość utwardzenia placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu
Śląskim. Parking wykonany jest z kamienia wapiennego i w wyniku opadów deszczu robi się
w tym miejscu niesamowite błoto. Parking stanowi około 300 m2.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten zostanie sprawdzony.
Radna Pani Maria Reinert zaznaczyła, że z początkiem sierpnia br. zakończyły się prace
związane z budową chodnika w sołectwie Raszowa. Jest to bardzo ważna inwestycja i długo
wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości. Dlatego też bardzo gorąco podziękowała
władzom gminnym i powiatowym oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji
tego zadania. Wykonanie chodnik

zdecydowanie ułatwi komunikację i

poprawi

bezpieczeństwo na tej drodze.
Radna Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z następującymi sprawami:
- czy do końca roku istniałaby możliwość zawieszenia nowej lampy na ul. Kościelnej w Łąkach
Kozielskich? Ostatnia lampa znajduje się przed budynkiem nr 24, a za nią są wybudowane
nowe budynki. W tym miejscu znajduje się także nowy słup oświetleniowy.
- na ul. Kościelnej na wysokości budynku nr 22 powstała głęboka dziura w drodze o średnicy
około 20 cm.
- powstał ubytek w dachu przy kominie na Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich. W wyniku
tego uszkodzenia przecieka strop w sali komputerowej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest już ustalony termin przeglądu gwarancyjnego wykonanej
inwestycji.
Radny Pan Roland Reguła poprosił o przypomnienie Starostwu Powiatowemu w Strzelcach
Opolskich tematu dotyczącego koszenia trawy zwłaszcza ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy
(szczególnie za przystankiem autobusowym).
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Ponadto zwrócił się o doprecyzowanie, które ulice w pierwszej kolejności będą ewentualnie
zgazyfikowane w Leśnicy.
Pan Burmistrz stwierdził, że zakres gazyfikacji spoczywa po stronie Spółki Gazowniczej.
W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę ulice od strony Zdzieszowic, gdzie potencjalnie
znajdują się więksi odbiorcy tzn. szkoła podstawowa i klasztor. Dalszy etap będzie zależał od
kwestii analizy ekonomicznej, którą wykona Spółka.
Dodał, że w tej chwili zostały podpisane tylko listy intencyjne przez kilkanaście gmin.
Radny Pan Wiktor Barteczko poruszył następujące tematy:
1. poprosił o ustawienie lustra w rejonie zatoki autobusowej w Dolnej?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie będzie ustawionego lustra, co było sygnalizowane
przy odbiorze zadania wykonywanego w Dolnej. Lustro to służyłoby tylko dla jednej posesji
i ze względu na umiejscowienie nie może być wykonane.
Pan Burmistrz dodał, że nie ma zakazu, aby w tym miejscu powstało lustro. Jednak sam koszt
ustawienia oraz uzgodnienia w tym zakresie leży po stronie tej osoby, której temat dotyczy.
2. zwrócił uwagę na występujące nierówności w chodniku w Dolnej biegnącym od
skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku byłej jednostki wojskowej.

Radny Pan Stefan Rudol powrócił do tematu wykoszenia ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy
i zaproponował, aby przy okazji wykosić trawę przy wjeździe do Leśnicy od strony Góry
Świętej Anny.
Pan Burmistrz stwierdził, że temat ten został już przekazany do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Ponadto zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- czy zostały zgłoszone uszkodzenia dokonane przez wandali w oznakowaniu drogowym
w dniu 19 sierpnia br.?
Pan Zastępca Burmistrza potwierdził, że powstałe uszkodzenia zostały zgłoszone.
- w wyniku ostatniej zbiórki odpadów segregowanych w żółtych workach pracownicy firmy
wywożącej odpady zabrali te worki i w zamian dali tylko niebieskie worki. Mieszkańcy
w wyniku tego wywozu nie otrzymali żółtych worków i dlatego zwrócił się z prośbą
o interwencję w tej sprawie?
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- zwykle dwa razy w roku odbywał się odbiór gabarytów. Z otrzymanego harmonogramu
wynika, że zostały one odebrane w dniu 27 czerwca br., a nie ma określonego terminu wywozu
na drugie półrocze bieżącego roku.
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że do końca miesiąca października br. odbiór odpadów
komunalnych jest dokonywany przez obecną firmę. W związku z tym spodziewamy się, że
odbiór gabarytów w drugim półroczu nastąpi już przez nową firmę wyłonioną w wyniku
procedury przetargowej.
Radny Pan Barteczko zwrócił się z zapytaniem, kto decyduje o postawieniu znaku drogowego
np. znaku przy przystanku autobusowym w Dolnej?
Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zarządca drogi. To on występuje z wnioskiem o zmianę
organizacji ruchu, a właściciel drogi wyraża na nią zgodę.
Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, kiedy jest planowane zakończenie
zadania dotyczące remontu drogi Lichynia - Łąki Kozielskie? W tej chwili rolnicy pracują
w polu i po opadach deszczu zanieczyszczają remontowaną drogę.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że termin wykonania zadania zaplanowano na miesiąc październik br.
Jednak zobaczymy kiedy dokładnie wykonawca zadania planuje położyć asfalt.
Ponadto Pan Wyschka zaznaczył, że brakuje oznakowania wjazdu na ul. Wolności w Lichyni.
Radny Pan Ryszard Golly stwierdził, że w dniu 20 września br. ma się odbyć w Zdzieszowicach
mecz Ruchu Zdzieszowice z Legią Warszawa. Czy coś wiemy o ruchach kibiców?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie została zgłoszona żadna informacja w tym temacie.
Radny Pan Piotr Garbacz poruszył następujące tematy:
- zbliża się jubileusz 800 lecia Leśnicy, który praktycznie trwa cały rok. Centrum miasta jest
bardzo ładnie przygotowane, położony nowy asfalt. Jednakże chodnik przy ul. Kozielskiej
w Leśnicy wzdłuż boiska sportowego SOSW w Leśnicy jest bardzo zanieczyszczony
zachwaszczony). W związku z tym, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie chodnika w
należytym stanie?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że co jakiś czas przeprowadza się objazd gminy. W wyniku, którego
wszystkie zauważone zadania zostają zapisane i sfotografowane. Przy ostatnim objeździe jeden
z jego elementów dotyczył właśnie tego problemu. Wysłano maila do Pana Starosty
Strzeleckiego w temacie wskazanego chodnika. W piśmie zwrócono się z prośbą, aby wzdłuż
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ogrodzenia ul. Kozielskiej i Nad Wodą uprzątnąć chodnik, gdyż widać, że ewidentnie o tym
odcinku zapomniano.
- na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy za transformatorem znajduje się wolnostojący słup oświetlający.
Jest to lampa bez oprawy, która w tej chwili rdzewieje i skłania się ku pochyleniu. W związku
z tym czy istniałaby możliwość zainstalowania oprawy oświetleniowej lub usunięcia słupa?
Jednak dobrze byłoby, aby to miejsce newralgiczne było doświetlone.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten zostanie sprawdzony.
Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXXIII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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