PROTOKÓŁ Nr XXXII/17
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Radni: wg listy obecności (na 15 radnych – 12 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 29 maja 2017 r.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
- w sprawie zwołania zebrań,
- zmieniającej uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi,
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
8. Zamknięcie sesji.
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 12 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji zostaje rozszerzony
o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.
Decyzję w kwestii propozycji rozszerzenia porządku obrad o nadanie tytułu „Zasłużony dla
Ziemi Leśnickiej” podjęto na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy
tj. Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19 czerwca br.
Następnie przewodniczący obrad odczytał porządek obrad uwzględniający zmianę i zarządził
głosowanie w kwestii jego przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2017 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
29 maja 2017 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi, które wysłano w dniu
14 czerwca 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 29 maja 2016 r.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego
protokołu (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Przewodniczący obrad poinformował, że zarówno sprawozdanie finansowe gminy, jak
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniach komisji problemowym w dniach 8 maja br. i 19 czerwca br.
Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
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Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy w związku z tym,
że sprawozdania były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji zachodzi potrzeba
ponownego ich przedstawienia?
Radni jednogłośnie stwierdzili, że nie zachodzi konieczność ponownego przedstawiania
materiałów w tej sprawie, gdyż zostały one już szczegółowo omówione na posiedzeniach
komisji.
W związku z powyższym przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym
temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/159/17 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych, za podjęciem
niniejszej uchwały głosowało 12 radnych).
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
Przewodniczący obrad poinformował, iż rada przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium winna zapoznać się z następującymi dokumentami:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdaniem finansowym,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Ponadto dodał, iż radni zapoznają się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Ad. pkt 1, 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
Sprawozdanie finansowe
Przystępując do rozpatrzenia ww. dokumentów przewodniczący obrad nadmienił, że zarówno
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie
finansowe zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji problemowych rady
w dniach 8 maja br. i 19 czerwca br.
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Komisje po rozpatrzeniu wyżej wymienionych sprawozdań wydały pozytywną opinię na ich
temat.
Ponadto dodał, że dokumenty te zostały omówione również w poprzednim punkcie obrad
dotyczącym rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych sprawozdań.
Ad. pkt 3
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Przewodniczący obrad stwierdził, że kolejnym dokumentem związanym z procedurą
absolutoryjną jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy Leśnica za 2016 r.
Wobec tego wiceprzewodniczący Rady Pan Stefan Rudol przedstawił Uchwałę Nr 102/2017
z dnia 12 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2016 rok. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Przewodniczący obrad poinformował, iż informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego gminy Leśnica stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Leśnica za 2016 rok. W związku z czym dokument ten został rozpatrzony przy
omawianiu tegoż sprawozdania.
Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania dotyczące informacji o stanie mienia?
Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji dalszego punktu obrad.
Ad. pkt 5
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do zadań Komisji Rewizyjnej należy opiniowanie wykonania budżetu
gminy za dany rok budżetowy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie
udzielenia burmistrzowi absolutorium.
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Komisja Rewizyjna pismem z dnia 9 maja 2017 r., znak: OR. 0012.4.2.2017 przekazała Radzie
Miejskiej w Leśnicy wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Leśnicy realizując tym
samym wymóg wynikający z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), a mianowicie obowiązek przedstawienia
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca
roku następującego po roku budżetowym, wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza.
Dodał również, że pismem z dnia 9 maja 2017 r., znak: OR. 0012.4.2.2017 Komisja Rewizyjna
zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446 z późn. zm.) zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o opinię na
temat wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla burmistrza.
Następnie Pani Maria Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnicy wyrażone w Uchwale Nr 1/17 z dnia 8 maja 2017
roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok oraz wystąpienia z wnioskiem
do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań, bądź uwag do przedłożonego
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, ani pytań w tej kwestii.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Rudol przedstawił uchwałę Nr 219/2017 z dnia 16 maja 2017
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są jeszcze pytania do dokumentów
przedstawionych w procedurze absolutoryjnej?
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedłożonych dokumentów.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/160/17 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Leśnicy (na 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych, za
podjęciem niniejszej uchwały głosowało 12 radnych, podjęcie uchwały nastąpiło w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady).
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Pan Burmistrz stwierdził, że jesteśmy w połowie roku 2017, a dopiero formalnie zostaje
rozliczany rok 2016. Złożył podziękowanie za udzielone absolutorium. Stwierdził, że to
absolutorium to zasługa współpracy organu wykonawczego urzędu z radnymi, która
w ubiegłym i poprzednich latach bardzo dobrze się układała. Radni często reagują na prośby,
propozycje zmian w budżecie gminy, które zostają wyrażone w przygotowywanych uchwałach.
W związku z tym słowa podziękowania skierował do Zastępcy Burmistrza Pana Andrzeja
Iwanowskiego, Pani Sekretarz Gminy, Pani Skarbnik Gminy, wszystkich kierowników oraz
pracowników Urzędu, ale również sołtysów i przewodniczącym zarządów osiedli. Zaznaczył
także, że elementem właściwej realizacji budżetu gminy jest również dobra współpraca
z sołtysami chociażby w zakresie realizacji funduszu sołeckiego. Kończąc swoją wypowiedź
podkreślił, że myśli, że ta współpraca nadal będzie dobrze się układała w roku 2017 i wspólnie
zostaną zrealizowane wszystkie zamierzone przedsięwzięcia wyrażone w uchwale budżetowej.
Jeszcze raz serdecznie podziękował za udzielone absolutorium.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Burmistrz poinformował, że ze względu na uzyskanie dofinansowania projektu proponuje
się zwiększyć o kwotę 1.757.242,00 zł plan dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”. Tym samym środki te znalazły
swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć.
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 XXXII/161/17 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej (głosowało 12 radnych).
- 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 1.934.941,64 zł, z tego:
- dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki
i Sportu przy Szkole Podstawowej w Leśnicy”

-

46. 672,00 zł
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- dofinansowanie projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole

-

42.108,00 zł

-

61.121,90 zł

-

21.699,30 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -

1.098,44 zł

Muzycznej w Leśnicy”
- szkoły podstawowe - środki na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:
a) Szkoła podstawowa w Leśnicy - 38.238,03 zł
b) Szkoła podstawowa w Zalesiu Śląskim - 13.049,38 zł
c) Szkoła podstawowa w Raszowej - 9.834,49 zł
- gimnazja - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym: Publiczne Gimnazjum w Leśnicy
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - środki na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:
a) Szkoła podstawowa w Leśnicy - 622,48 zł
b) Szkoła podstawowa w Zalesiu Śląskim - 450,97 zł
c) Publiczne Gimnazjum w Leśnicy - 24,99 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

- 1.757.242,00 zł

wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”
- środki na współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem

-

5.000,00 zł

-

15.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (wymiana oznakowania z nazwami -

23.000,00 zł

książki pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej” z okazji Jubileuszu
800-lecia Leśnicy
b) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 2.363.861,64 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km
0+430,00 do km 0+852,00
dróg w Leśnicy)
- obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania -

9.000,00 zł

- utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli

-

1.200,00 zł

- remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śląskim

-

14.000,00 zł

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

-

15.500,00 zł

- Leśnica Osiedle Nr 1
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- realizacja projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu

-

55.000,00 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, -

61.121,90 zł

przy Szkole Podstawowej w Leśnicy”
w tym: szkoły podstawowe
- remont i wyposażenie sal lekcyjnych, w tym szkoły podstawowe

- 120.000,00 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, -

21.699,30 zł

w tym: gimnazjum
- wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego

- 190.000,00 zł

„Jedź z nami”
- realizacja projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole

-

50.000,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki -

1.098,44 zł

Muzycznej w Leśnicy”
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół
podstawowych i gimnazjum
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - 1.757.242,00 zł
- II etap
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta

-

25.000,00 zł

-

5.000,00 zł

Leśnica
- współfinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki
pt. „Osiem wieków ziemi leśnickiej” z okazji Jubileuszu 800-lecia
Leśnicy - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego
c) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 428.920,00, z tego:
- wpłata członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego

- 190.000,00 zł

„Jedź z nami”
- remont drogi transportu rolnego Wysoka - Niwki, działka nr 651

-

72.500,00 zł

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą

- 136.220,00 zł

i wychowaniem
- Centrum Edukacji Ekologicznej

-

9.000,00 zł

- utrzymanie zieleni - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica

-

300,00 zł

Osiedle Nr 1
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- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

6.000,00 zł

- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie w wymogami ładu

-

3.000,00 zł

-

3.000,00 zł

-

900,00 zł

-

3.000,00 zł

-

5.000,00 zł

przestrzennego w Kadłubcu
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie w wymogami ładu
przestrzennego w Łąkach Kozielskich
- remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnospołecznej - wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - Leśnica Osiedle Nr 1
- przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz
z zagospodarowaniem otoczenia
- remont kąpieliska miejskiego w Leśnicy

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, że podczas omawiania zmian w budżecie gminy
Pan Burmistrz wskazał, że projekt w zakresie Polsko-Czeskiej Akademii Turystyki i Sportu
będzie dotyczył wszystkich placówek szkolnych Gminy Leśnica, a w przedłożonych
materiałach znajduje się zapis, że tylko przy Szkole Podstawowej w Leśnicy. W związku z tym,
jak należy interpretować ten zapis?
Pan Andrzej Iwanowski - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że beneficjentem jest Szkoła
Podstawowa w Leśnicy. Jest to podmiot, który wnioskuje o środki finansowe, a pozostałe
placówki szkolne uczestniczą w tym projekcie.
Ponadto Pan Mierzejewski stwierdził, że proponuje się zabezpieczyć środki finansowe na
oznakowanie dróg. W związku z tym zaproponował, że jeżeli pozostaną jakiekolwiek środki
finansowe to prosi o oznakowanie trzech ulic w Zalesiu Śląskim, a mianowicie: ul. Nowej, ul.
Dworcowej i ul. Ujazdowskiej.
Radny Pan Piotr Górecki również przychylił się do prośby Pana Mierzejewskiego i poprosił
o skontrolowanie oznakowania w Górze Świętej Anny. Jednak zwrócił uwagę, aby przy
wyborze firmy wykonującej tablice zwrócić uwagę na jej wykonawstwo. Obecne tablice nie są
długotrwale użytkowane, a ich stan jest nienajlepszy.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że elementem na tablicy, który najczęściej ulega uszkodzeniu,
degradacji jest herb gminy. Natomiast w ramach zabezpieczonych środków finansowych będą
czynione starania o wybór jak najlepszej oferty.
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Radny Pan Górecki zwrócił się z zapytaniem, czy pracownicy urzędu będą sami kontrolowali
oznakowanie, czy sołtysi mają sporządzić zestawienie tablic nadających się do wymiany?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd sam dokona weryfikacji wszystkich tablic.
Dodał, że na dzień dzisiejszy jest skontrolowana i wykonana dokumentacja fotograficzna całej
miejscowości Leśnica. Zabezpieczone w przedłożonym projekcie uchwały środki finansowe
dotyczą też tylko wymiany oznakowania w Leśnicy. W następnych latach kompleksowo
zostaną sprawdzone wszystkie znaki znajdujące się na terenie gminy. Dokona się oceny jakie
znaki należy uzupełnić, wymienić, a niepotrzebne zostaną zdemontowane. Zostanie
przeprowadzona inwentaryzacja oznakowania.
Wobec braku dalszych 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 XXXII/162/17 w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok (głosowało 12 radnych).
- w sprawie zwołania zebrań
Pan Burmistrz zaznaczył, że na jednej z ostatnich sesji została podjęta uchwała o wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Leśnica środków stanowiących fundusz sołecki.
Od 2018 roku w Gminie Leśnica będzie obowiązywał tzw. ministerialny fundusz sołecki.
Elementem niezbędnym, aby fundusz sołecki mógł być realizowany w danej miejscowości jest
posiadanie w sołectwie sołtysa. W sytuacji, która występuje w sołectwie Czarnocin i Kadłubiec,
gdzie na dzień dzisiejszy nie ma wybranego sołtysa zostaną zabezpieczone w budżecie gminy
środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, ale te dwa sołectwa nie będą miały
możliwości skorzystania z tych środków. Dopiero wybór sołtysa pozwoli na uruchomienie
środków finansowych i realizację niezbędnych zadań.
W związku z powyższym podjęto się kolejnej próby wyłonienia sołtysa, reprezentanta
mieszkańców w sołectwie Czarnocin i Kadłubiec. Tym samym na dzisiejszą sesję
przygotowano stosowny projekt uchwały w sprawie zwołania zebrań. Zebranie wiejskie w celu
przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Czarnocin odbędzie się w dniu
10 lipca br. o godz. 1800, natomiast w sołectwie Kadłubiec także w dniu 10 lipca br. tylko
o godz. 1930.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zwołania zebrań oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/163/17 w sprawie zwołania
zebrań (głosowało 12 radnych).
- zmieniającej uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi,
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi
Oświaty w Leśnicy
Pan Burmistrz zaznaczył, że z uwagi na wprowadzaną reformę oświatową co raz więcej zadań
administracyjnych nakładanych jest na nasze placówki szkolne. Zwiększy się przede wszystkim
liczba klas i tym samym liczba uczniów w szkołach podstawowych. Zwiększeniu ulegnie
również liczba nauczycieli w tych placówkach, którzy w kolejnych latach systematycznie będą
przechodzić z gimnazjum do szkół. Tym samym zwiększy się zakres zadań pracowników
administracji, czyli sekretarek. W celu odciążenia tych pracowników i z uwagi na zmieniające
się przepisy prawa pracy, karty nauczyciela i wiele innych kwestii z zakresu kadr proponuje się
zcentralizowanie tych zadań w jednym miejscu.
W związku z powyższym proponuje się przekazać obsługę kadrową jednostce obsługującej
szkoły, czyli Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy, która globalnie będzie zajmowała się
administracją w zakresie kadrowo-płacowym. Na dzień dzisiejszy GZO dokonuje już wypłaty
wynagrodzeń.
Ponadto dodał, że proponowana zmiana dotycząca prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej,
naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi musi
mieć także swoje odzwierciedlenie w statucie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, który
określa zakres działalności tej placówki.
Radny Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy wprowadzana zmiana nie ograniczy
wielkości etatu obecnie zatrudnionych pracowników administracji (sekretarek) w przypadku
placówek oświatowych?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzenie tego rozwiązania absolutnie nie będzie miało
wpływu na wymiar etatu pracownika administracyjnego szkoły.
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Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy czasem nie będzie odwrotnie, że jeżeli
prowadzenie obsługi kadrowej przejdzie do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy to
wprowadzona zmiana spowoduje zwiększenie etatyzacji w tej placówce?
Pan Burmistrz zaznaczył, że z różnych placówek oświatowych otrzymujemy sygnały mówiące
o tym, że pracownicy administracyjni mają coraz większy zakres obowiązków, więc warto
byłoby rozważyć zwiększenie wielkości etatów w sekretariatach.
Jednak postanowiono nie zwiększać etatu w każdej placówce i tym samym odciążyć
pracowników administracyjnych szkół z tego zakresu zadań i kompleksowo obsługę kadrowopłacową przekazać do jednostki obsługującej (GZO). Jeżeli jednak okaże się, że aktualny stan
zatrudnienia nie pozwoli na rzetelne wykonywanie tych zadań to dopiero wtedy zostanie
rozważona możliwość zatrudnienie dodatkowego pracownika w GZO. Takie rozwiązanie
będzie tańsze, gdyż będzie to tylko jedna osoba skupiająca całe kadry, a nie siedmiu
pracowników w każdej placówce oświatowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych
oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
i projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi
Oświaty w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii ich podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła:
- uchwałę Nr XXXII/164/17 zmieniającą uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej,
jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi (głosowało 12 radnych) i
- uchwałę Nr XXXII/165/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu
Zarządowi Oświaty w Leśnicy (głosowało 12 radnych).
- w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
Przewodniczący obrad poinformował, że temat ten był przedmiotem wspólnego posiedzenia
komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji
Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19 czerwca
2017 roku. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony wniosek o nadaniu tytułu
„Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
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Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do Pana Kazimierza Mierzejewskiego Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej o przedstawienie treści wniosku
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.
Radny Pan Mierzejewski poinformował, że Pan Eryk Bula jest człowiekiem bardzo oddanym
sprawom sportu i działalności społecznej na terenie sołectwa Kadłubiec. Od najmłodszych lat
był czynnym zawodnikiem klubu sportowego, później działaczem, trenerem i organizatorem
wszystkich imprez sportowych odbywających się w tej miejscowości. Dzięki jego staraniom
i pracy obiekt sportowy w Kadłubcu bardzo dobrze się prezentuje.
W związku z powyższym zwrócił się do radnych o przychylenie się do wniosku
i zaakceptowanie kandydatury Pana Eryka Buli do nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi
Leśnickiej”. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/166/17 w sprawie nadania
tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
- 31 maja br. w Kadłubcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami TSKN Opole w kontekście
potrzeb remontowych Klubu Wiejskiego w tej miejscowości. Budynek jest własnością TSKN
i zobaczymy, czy oni przeprowadzą gruntowny remont, czy jednak będą skłonni go sprzedać.
- 31 maja br. na Amfiteatrze w Górze Świętej Anny odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich w zakresie uzgodnień dotyczących imprezy
masowej - Igrzyska Rockowe, które mają się odbyć w dniu 8 lipca br.
- w dniach 1 - 3 czerwca br. gościliśmy dzieci z gminy partnerskiej Crostwitz (Szkoła
Podstawowa w Leśnicy),
- 3 czerwca br. odbył się jubileusz 90-lecia OSP Wysoka,
- 3 czerwca br. w bazylice w Górze Świętej Anny odbył się pierwszy z trzech koncertów
organowych w ramach Leśnickiego Lata Organowego. Jest to nowa inicjatywa organizowana
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przez naszą gminę. Oprócz tego, że pięknie funkcjonuje nasza orkiestra, a tym samym
instrumenty dęte to w ten sposób zamierza się prezentować muzykę organową. W tych
koncertach również uczestniczą absolwenci naszej szkoły muzycznej.
- 4 czerwca br. w Górze Świętej Anny odbyła się Pielgrzymka Mniejszości Narodowych, a
później Przegląd Zespołów Mniejszości Niemieckiej,
- 12 czerwca br. odbyło się zebranie sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich w zakresie
przekazania informacji, jak będzie funkcjonował w 2018 roku funduszu sołecki tzw.
ministerialny,
- 14 czerwca br. odbył się koncert pożegnalny organizowany przez uczniów i nauczycieli
Szkoły Muzycznej w Leśnicy z okazji pożegnania dyrektora Pana Krystiana Gajdę, który w tym
roku kończy pełnienie funkcji dyrektora i nie będzie już przystępował do konkursu na dyrektora
tej placówki,
- 16 czerwca br. w ramach cyklu wykładów z okazji jubileuszu 800 lecia Leśnicy w Galerii
Sztuki w Leśnicy odbył się wykład pt. „Rekonstrukcja Leśnicy w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku” wygłoszony przez Pana Ryszarda Derka ówczesnego naczelnika Gminy
Leśnica,
- 17 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego absolwentów Szkoły Muzycznej
w Leśnicy,
- 17 czerwca br. w Lichyni odbył się Gminny Dzień Seniora,
W tym miejscu złożył podziękowania Państwu radnym za udział w tej uroczystości.
- 18 czerwca br. odbył się Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, w którym uczestniczyło
21 zespołów,
- 20 czerwca br. dokonano podpisania umowy na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Zalesiu Śląskim,
- 23 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego w naszych placówkach szkolnych,
gdzie kilkadziesiąt dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum otrzymało nagrody Burmistrza
za dobre wyniki w nauce i udział w olimpiadach,
- 23 - 25 czerwca br. - delegacja z Gminy Leśnica gościła w gminie partnerskiej Crostwitz na
Festiwalu Folklorystycznym organizowanym co dwa lata,
- 24 - 25 czerwca br. w Porębie odbył się Regionalny Przegląd Koni rasy Śląskiej. Z informacji
uzyskanej od hodowców koni z Katowic jest to największa impreza tego typu organizowana
w Polsce. Od dwóch lat jest to impreza dwudniowa, gdzie w drugim dniu odbywają się zawody
w powożeniu.
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W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
- zadanie pn. „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” - co dwa tygodnie odbywają
się spotkania z inżynierami poszczególnych branż w celu doprecyzowania szczegółów, jak ma
być rozwiązany system ogrzewania budynku, wentylacji oraz zapewnienia dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, wyposażenie obiektu. Prace są na ukończeniu i zostają wprowadzane
ostatnie poprawki przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
- remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy (Praktyka Lekarzy
Rodzinnych „MEDICA”) - na ukończeniu są prace remontowe związane z renowacją
zabytkowej elewacji oraz remontem dachu budynku. Odmalowano barierki na balkonie,
zmieniono drzwi wejściowe, będą jeszcze zmieniane końcówki rynien.
- remont budynku komunalnego przy ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy - trwają prace związane
z remontem elewacji, pokrycia dachowego i wymianą drzwi. Zakres prac obejmuje wykonanie
nowych tynków elewacji wraz z malowaniem oraz wykonanie nowego pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blacharskich. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy przeprowadza remonty instalacji wewnętrznej, przede wszystkim antenowej,
telefonicznej i internetowej w celu zniwelowania zbędnego okablowania.
- została wyłoniona firma, która będzie remontowała budynek komunalny przy Pl.
Narutowicza, gdzie kiedyś był sklep obuwniczy. Budynek stanowi współwłasność tj. gmina
jest właścicielem w 75 %, a pozostałe 25 % posiada właściciel ze Strzelec Opolskich. Zakres
prac będzie obejmował wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego
z dachówki oraz remont elewacji.
- zadanie dotyczące remontu budynku gospodarczego przy Pl. Marka 3 - na ukończeniu są prace
remontowe, które obejmowały: wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej, otynkowanie
ścian zewnętrznych, wymurowanie ścian działowych oraz zamontowanie drzwi metalowych.
Koszt wykonania prac wyniesie około 16.000,00 zł.
- zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim –
w ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. W trakcie jest
procedura przetargowa. W dniu jutrzejszym planuje się otwarcie ofert. Zobaczymy, czy
zabezpieczone środki finansowe wystarczą na realizację tej inwestycji. Będzie to inwestycja
dwuletnia i w tym czasie musimy uzyskać tzw. efekt ekologiczny, czyli podłączenie się
mieszkańców do kanalizacji.
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- zadanie dotyczące budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie
- w dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Kwota po przetargowa wynosi około
700.000,00 zł, z czego około 330.000,00 zł gmina otrzyma w formie dofinansowania z funduszu
ochrony gruntów rolnych.
- na ukończeniu jest realizacja inwestycji dotyczącej remontu ul. Bocznej w Górze Świętej
Anny,
-

zadanie

pn.

Przebudowa

i

wyposażenie

Klubu

Wiejskiego

w

Dolnej

wraz

z zagospodarowaniem otoczenia - rozstrzygnięto przetarg i już nastąpiło przekazanie placu
budowy. Po dniu 10 lipca br. nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności
w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 9 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej, w dniu 19 czerwca br. wspólne posiedzenie Komisji FinansowoGospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz w dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
W związku z powyższym przewodniczący obrad oddał głos przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej w celu przedstawienia informacji z tego posiedzenia.
Przewodnicząca Pani Maria Reinert stwierdziła, że przedmiotem posiedzenia była tematyka
dotycząca kontroli wydatkowania środków finansowych na budowę obiektu sportowego
w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Wszystkie formalności
dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz
uzyskania decyzji o użytkowaniu obiektu zostały dopełnione. Należności w zakresie płatności
za faktury zostały uregulowane w terminie. Na podstawie zestawienia wszystkich faktur
dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” komisja
stwierdziła, że realizacja finansowa była prowadzona prawidłowo.
Następny temat dotyczył informacji o wykorzystaniu środków finansowych na organizację
imprez kulturalnych w roku 2016. Wszelkich informacji w tym zakresie udzieliła Pani Edyta
Gola - Stanowisko Pracy do spraw Kultury, która przedstawiła informację w zakresie wszelkich
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kosztów poniesionych za realizację imprez sportowo-kulturalnych realizowanych przez Gminę
Leśnica w roku 2016.
Przewodniczący obrad poinformował, że tematyka wspólnego posiedzenia komisji dotyczyła
sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Wyżej wskazane
zagadnienia były tematyką obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
Następnie 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 informację na temat działalności Rodzinnych Ogródków
Działkowych na terenie miasta Leśnica oraz sprawy wynikające z Prawa wodnego, a dotyczące
cieków wodnych na terenie gminy. Pierwszy temat był referowany przez Panią Bożenę
Balwińską przedstawiciela Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy. Natomiast
tematykę cieków wodnych i spraw związanych z rowami omówili przedstawiciele
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Zarządu MiejskoGminnej Spółki Wodnej w Leśnicy.
Ad. pkt 7
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Radny Pan Piotr Górecki zwrócił uwagę na klejenie dróg po okresie zimowym, które wykonuje
firma na zlecenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. W wyniku realizacji tego
zadania został pominięty Rynek w Górze Świętej Anny, droga w kierunku Zdzieszowic oraz
droga od restauracji Alba zjeżdżając do ul. Wolności (nie ma możliwości ominięcia dziur, gdyż
droga jest bardzo wąska).
Pan Burmistrz poinformował, że te tematy zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Przewodniczący obrad wskazał, że w chodniku biegnącym wzdłuż ul. Zdzieszowickiej
w Leśnicy (wjeżdżając na ul. Krasowską) znajduje się odsłonięta skrzynka telekomunikacyjna.
Kostki brukowe są powyciągane i powstały ubytki w chodniku. W tej chwili nie chodzą tam
dzieci do szkoły, ale należy to jak najszybciej zabezpieczyć, bo stwarza to niebezpieczeństwo.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten zostanie sprawdzony.
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Radny Pan Górecki nawiązał jeszcze do utrzymania czystości drogi powiatowej w Górze
Świętej Anny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do utrzymania czystości chodnika
i krawężnika przy chodniku wzdłuż swojej posesji. Temat, który pojawia się od lat, a dotyczy
nie utrzymywania w czystości chodnika przy restauracji Aleksandria i restauracji należącej do
Pani Pietrek. W związku z tym zwrócił się z prośbą, żeby ten temat także przekazać do
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich - właściciela drogi, aby zobligował właścicieli
restauracji do utrzymania chodników w należytym stanie.
Radny Pan Wiktor Barteczko podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
nowej drogi relacji Strzelce Opolskie - Dolna. W szczególności negocjatorom, którym udało
się wprowadzić zmiany do projektu, aby nie powstały pewne absurdy. Nie mniej jednak można
zauważyć pewne niedociągnięcia występujące jak przy każdej inwestycji np. droga jest
podmywana, gdyż przepust jest źle wykonany, na jedno pole w ogóle nie ma wykonanego
wjazdu, wjazdy na pola za wąskie i wiele jeszcze innych rzeczy.
Ponadto dodał, że firma, która miała kleić ubytki na drogach gminnych w dalszym ciągu nie
wykonała tego zadnia.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie poruszane tematy zostaną sprawdzone.
Ad. pkt 8
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXXII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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