
PROTOKÓŁ Nr 31/2014 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej 

w dniu 13 października 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Analiza kosztów w oświacie, tendencje i możliwości ich obniżania. 

2. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy – realizacja planu, nieściągalność 

należności. 

3. Analiza realizacji budżetu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji ze szczególnym 

uwzględnieniem kosztów utrzymania bibliotek. 

4. Działania inwestycyjno – remontowe na drogach gminnych. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – 

Gospodarczej. 

 

Ad. pkt 1 

Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy przedstawiła 

w postaci tabelarycznej, a następnie szczegółowo omówiła informację na temat: 

1) kosztów utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach gminy Leśnica w oparciu  

o  łączne wydatki, wydatki płacowe i rzeczowe w latach 2012 i 2013 (wg. wykonania), 

2) kosztów utrzymania wychowanka w poszczególnych przedszkolach w oparciu  

o łączne wydatki, wydatki płacowe i rzeczowe w latach 2012-2013 (wg. wykonania), 

3) średniej ilości uczniów i wychowanków wg. stanu na 30.09.2011 r, 30.09.2012 r.,  

30.09.2013 r. 

4) działań oszczędnościowych w placówkach oświatowych gminy Leśnica. 

 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pani Nowak nadmieniła, iż przedstawiona analiza uwzględnia także roczny koszt przypadający 

na jednego ucznia w szkole i dziecka w przedszkolu w latach 2012 i 2013  oraz udział 

procentowy kosztów płacowych w stosunku do kosztów łącznych na ucznia. W tym miejscu 
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podkreśliła, iż największy udział procentowy kosztów stanowią wynagrodzenia. Dla przykładu 

wskazała, iż procentowy udział kosztów płacowych w Szkole Muzycznej stanowi 97,14% 

kosztów.  

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podkreślił, iż możliwość obniżania 

jakichkolwiek kosztów ogólnych  jest niewielka ze względu na bardzo wysoki udział kosztów 

płacowych w tych kosztach. Regulacje prawne dotyczące wynagrodzeń  nauczycieli ustalane 

są odgórnie, dlatego na wydatek ten nie mamy wpływu. Udział tych kosztów wynosi ponad 

80% ogółu wydatków w większości placówek.  

Następnie Pani Nowak zwróciła uwagę na działania oszczędnościowe podejmowane przez 

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, a mianowicie podkreśliła, iż odnotowano różnicę 

w wydatkach na: 

- zakupie energii elektrycznej (paragraf 4260), 

- ubezpieczenia budynków i mienia tj.  2012 r. -  32 745 złotych, 2013 – 20 501 złotych  (różnica  

  12 244 złotych mniej w stosunku do roku 2012. 

- korzyści z realizacji projektów europejskich – kwota 546 350 złotych  tj.  

1) „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny” – 182 750 złotych, 

2) „Uczniowie naszą przyszłością” – 123 733 złotych, 

3) „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” – 59 552,25 złotych, 

4) „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” – 180 314,75 złotych. 

Pani Nowak podkreśliła, iż z uwagi na realizację ww. projektów w placówkach oświatowych 

na terenie naszej gminy znacząco wzbogaciła się oferta edukacyjna oraz dostęp do  pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. Ponadto w ramach dofinansowania 

organizowano wycieczki dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej aby prowadzić nauczanie 

w nowych – atrakcyjnych formach. 

 

Następnie Pan Burmistrz odniósł się do oszczędności związanych z ubezpieczeniem budynków 

i mienia tj. paragraf 4430. Podkreślił, iż dotychczas każda placówka oświatowa posiadała 

ubezpieczenie zawarte pomiędzy agentem ubezpieczeniowym, który reprezentował konkretną 

firmę ubezpieczeniową. W 2013 roku gmina nawiązała współpracę z brokerem 

ubezpieczeniowym, który reprezentuje gminę, a nie ubezpieczyciela. Po przeanalizowaniu 

przedstawionych propozycji i zakresu ubezpieczeń w obecnej chwili gmina posiada lepszą 

ofertę ubezpieczeniową za mniejsze pieniądze. 
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Następnie Pani Nowak wróciła do analizy  kosztów w placówkach przedszkolnych. Podkreśliła, 

iż koszty płacowe w placówkach przedszkolnych stanowią nieco  mniejszy udział w łącznych 

kosztach na ucznia ze względu na funkcje wychowawczo – opiekuńcze przedszkoli. 

Nadmieniła, iż edukacja przedszkolna ma inny charakter niż edukacja szkolna. W tym miejscu 

podkreśliła, iż przedszkola w naszej gminie są bardzo dobrze wyposażone jak również poprawił 

się ich stan techniczny. 

Burmistrz poinformował, iż od września bieżącego roku gmina jest zobowiązana uiszczać 

opłaty za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w   gminach 

sąsiednich. W związku z powyższym podkreślił, iż wzrosną koszty wychowania 

przedszkolnego w skali gminy. Rodzice mogą wybrać placówkę przedszkolną, do której jego 

dziecko będzie uczęszczało, a konsekwencje finansowe będą spoczywały na gminie. 

Dostępność do wszystkich placówek przedszkolnych oraz możliwość wyboru jest 

zdecydowanie pozytywna dla rodziców, dlatego przedszkola będą polepszały swoją ofertę 

edukacyjną, aby zachęcić rodziców do wysyłania dzieci właśnie do ich placówki.  

Pani Nowak poinformowała, iż na dzień dzisiejszy gmina otrzymała notę obciążeniową za 

czworo dzieci, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w Zdzieszowicach. Nadmieniła, 

iż brak jest dokładnej informacji na temat ilości dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, 

gdyż obowiązkowo dziecko musi uczęszczać do przedszkola od piątego roku życia. Podkreśliła, 

iż być może prócz noty, która już wpłynęła do gminy, będą następne. Sytuacji tej nie da się 

przewidzieć, a gminy sąsiednie nie mają obowiązku uprzedniego informowania gminy, w której 

zamieszkuje dziecko o zapisaniu go do ich przedszkola.  Ponadto dodała, iż do placówki 

przedszkolnej w naszej gminie uczęszcza również dwoje dzieci z innej gminy. 

 

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na wydatek związany z zakupem energii elektrycznej 

w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy tj. paragraf 4260 – zakup energii -  kwota 15 761 złotych.  

Pani Nowak wyjaśniła, iż przedmiotowy wydatek dotyczy kosztów za energię elektryczną 

(faktura za zużycie energii wpłynęła w roku 2013, a dotyczyła zużycia w roku 2012).  

W związku z powyższym należało dokonać przesunięć w planie w celu dokonania zapłaty 

przedmiotowych należności. 

 

Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem w sprawie ilości dzieci uczęszczających do 

Publicznego Przedszkola w Leśnicy. 
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Pani Nowak odpowiedziała, iż do placówki w Leśnicy uczęszcza 93 dzieci i jest to maksymalna 

ilość, którą pomieści placówka. Demografia wskazuje, iż w przyszłym roku szkolnym nadal 

zostaną utrzymane cztery oddziały. Na dzień dzisiejszy brak jest dzieci na liście rezerwowej. 

Dzieci znalazły miejsce w innych przedszkolach na terenie gminy, część otrzymała miejsce 

w przedszkolu leśnickim ze względu na wypisanie się innych dzieci. Jednak podkreśliła, iż po 

pierwszym terminie rekrutacji występowały problemy z miejscem w przedszkolu w Leśnicy. 

Ponadto nadmieniła, iż od 2017 roku gmina jest zobowiązana zapewnić miejsca 

w przedszkolach dla wszystkich dzieci od trzeciego roku życia. Dlatego podkreśliła, że przy 

obecnych zapisach w ustawie o systemie oświaty ryzykowne jest podejmowanie tematu 

likwidacji placówek przedszkolnych. Zaznaczyła, iż z ewidencji meldunkowej wynika, iż 

urodzenia dzieci są na podobnym poziomie i jeżeli dzieci będą wysłane do naszych przedszkoli 

to wszystkie placówki będą miały zapewnioną możliwość dalszego funkcjonowania. 

 

Ad. pkt 2 

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przedstawiła 

w postaci tabelarycznej informację na temat realizacji dochodów i wydatków  Zakładu za okres 

od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Na wstępie podkreśliła, iż dokłada wszelkich starań aby minimalizować koszty funkcjonowania 

Zakładu, a przy tym aby jakość świadczonych usług była jeszcze lepsza. 

Następnie poinformowała, iż w styczniu bieżącego roku Zakład dokonał spłaty  ostatniej  raty 

zadłużenia z tytułu ochrony środowiska. Jednak nadal będą występowały zobowiązania z tytułu 

poboru wody, którego koszty wynoszą w granicach 40 000 złotych rocznie i są regulowane 

w okresach rocznych oraz opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń powietrza tj. za spalany opał 

w kotłowniach i paliwo do pojazdów. 

 

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem w temacie ścieków odbieranych przez 

oczyszczalnię w Zdzieszowicach. 

Pani Teresa Ciecior wyjaśniła, iż przy większych opadach deszczu napływ ścieków jest 

większy. Jednak opłaty z tego tytułu są znacząco niższe w stosunku do roku 2010. 
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Pan Hubert Mincer podkreślił, iż być może  przedmiotowa sytuacja została podyktowana tym, 

iż z powodu braku zimy poziom wód gruntowych był niski i chłonął dużo więcej wody, aniżeli 

trzy lata wstecz, gdy poziom wody był bardzo wysoki i wówczas zwiększony był jej odbiór na 

oczyszczalni. 

 

Następnie Pani Teresa Ciecior odniosła się do nieściągalności należności z tytułu najmu lokali, 

dostawy wody i odbioru ścieków. Stwierdziła, iż jeżeli chodzi o należności z tytułu  dostawy 

wody i odbioru ścieków to brak jest większych problemów, ponieważ Zakład posiada narzędzie 

w postaci zakręcenia wody i wówczas należności natychmiast są regulowane. Jeżeli jednak 

odbiorca nie wpłaci należnej kwoty to wówczas dochodzi do sytuacji zakręcenia wody. Wtedy 

jednak należy uruchomić całą procedurę w tym zakresie. Ponadto zgodnie z przepisami Zakład 

jest zobowiązany w określonych godzinach  udostępnić dłużnikowi pobór wody. Pani Ciecior 

poinformowała, także iż na dzień dzisiejszy zakręconych jest osiem przyłączy, z tego trzy 

nieruchomości są niezamieszkałe.  

Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem czy odcięcie wody dotyczy lokali gminnych czy 

też gospodarstw prywatnych. 

Pani Ciecior wyjaśniła, iż przedmiotowa sytuacja dotyczy gospodarstw prywatnych.  

Następnie Pani Ciecior poinformowała, iż najtrudniejszym tematem jest ściągalność należności 

z działalności mieszkaniowej. Zadłużenie według stanu na dzień 30 września 2014 wynosi 

208 297,80 złotych. Jednak 90% tych należności to udokumentowane postępowania 

komornicze, których nie da się wyegzekwować.  

Pan Łukasz Jastrzembski nadmienił, iż w ostatnich miesiącach zostały przeprowadzane 

eksmisje lokatorów za zaleganie w należnościach z tytułu wynajmu lokalu. Wówczas wyrokiem 

sądowym gmina  została zobowiązana do zapewnienia lokalu socjalnego. Osoba ta złożyła 

wniosek o dodatek mieszkaniowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy, który następnie 

finansowała gmina. Jednak po czasie osoba ta nie ponowiła wniosku i znów nastąpiły zaległości 

w należnościach.  

Burmistrz podkreślił, iż w takiej sytuacji należy się zastanowić, czy ponownie przeprowadzić 

postępowanie eksmisyjne, które kosztuje około pięć tysięcy złotych. W tym miejscu zwrócił 

uwagę w jaki sposób przedstawia się sytuacja związana z eksmitowaniem, a tym samym 

podkreślił jak do tematu podchodzi  dłużnik. 



6 
 

Pani Ciecior podkreśliła, iż Zakład musi dostosować się  nakazu wyroku sądowego.  

Burmistrz podkreślił, iż Zakład spotkał się również z sytuacją, iż osoba zalegająca 

w należnościach podjęła odpracowanie swojego długu. W tym przypadku została ustalona 

stawka godzinowa dla tej osoby, a tym samym pomniejszeniu ulega występujące na jej koncie 

zadłużenie. Podkreślił, iż z 20 000 złotych zaległości odpracowano już kwotę 8 500 złotych. 

Pani Ciecior podkreśliła, iż osoba ta pracuje bardzo sumiennie. 

 

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem jaką powierzchnię użytkową lokalu zajmują 

lokatorzy zalegający w opłatach.  

Pani Ciecior wyjaśniła, iż przepisy nakazują, iż dla mieszkania socjalnego przypada 5m2 na 

osobę, jednak osoby te często zajmują większe powierzchnie. 

Kwota  zaległości 200 000 złotych dotyczy 20 lokali, przy czym już kilka z nich nie jest 

wynajmowanych przez konkretnego dłużnika, gdyż albo się wyprowadził, albo została 

przeprowadzona jego eksmisja, ale dług za wcześniejszy okres najmu pozostał. 

Jeżeli Zakład kieruje sprawę o eksmisję, to sąd określa w wyroku czy dłużnikowi przysługuje 

lokal socjalny, czy też nie ma prawa do lokalu. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do 

wskazania tzw. miejsca schronienia. Jest ono wskazane w ośrodku MONAR w Kędzierzynie – 

Koźlu. Na dzień dzisiejszy trwa procedura przeprowadzenia eksmisji z dwóch lokali bez prawa 

do lokalu socjalnego oraz jedna z prawem do lokalu socjalnego. 

 

Ad. pkt 3 

 

Pani Gizela Szendzielorz – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy 

przedstawiła oraz szczegółowo omówiła informację na temat realizacji budżetu LOKiR 

w Leśnicy za okres od stycznia do września 2014 roku. Przedmiotowa informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Poinformowała, iż ogółem z budżetu gminy Leśnica przyznano dotację w wysokości  

700 560,00 złotych,  z czego na działalność: 

a) Ośrodka Kultury                               -  335 620 złotych, 

b) Kluby wiejskie, w tym TSKN      - 160 000 złotych, 

c) Biblioteki                                           -   86 000 złotych, 

d) Kąpielisko                                          -   12 970 złotych, 
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e) Galeria sztuki                                      -   55 000 złotych, 

f) Punkt Informacji Turystycznej           -    50 970 złotych.  

Pani Szendzielorz podkreśliła, że wykonanie przyznanej dotacji na dzień 30 września wynosi 

75%. Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków z przekazanej dotacji stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Następnie Pani Szendzielorz przedstawiła szczegółową  informację dotyczącą wykonania 

dochodów z działalności biblioteki. Poinformowała, iż na utrzymanie biblioteki w 2014 roku 

LOKiR otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 86 000 złotych. W ramach tych 

środków finansowana jest biblioteka w Leśnicy z dwoma oddziałami tj. oddział dla dzieci i 

młodzieży w Leśnicy (literatura niemieckojęzyczna) oraz filia w Raszowej. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł – 24261 woluminów. Natomiast stan 

księgozbioru na dzień 10 października 2014 roku wynosi: Leśnica – 20 922 woluminy, filia 

w Raszowej 3 339 woluminy. 

Następnie Pani Szendzielorz  podkreśliła, iż corocznie LOKiR otrzymuje dotację z Biblioteki 

Narodowej w Warszawie, która jest przeznaczana na zakup nowych pozycji książkowych. 

W tym roku na ten cel otrzymano środki finansowe w wysokości 6 600,00 złotych,  natomiast 

ze środków własnych zaplanowano 3 000,00 złotych.  

Ponadto poinformowała, iż biblioteka w Leśnicy jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 800 do 2000, a w soboty od 1000 do 1400. Natomiast filia w Raszowej jest czynna 

w każdą środę od godziny 1600 do 2000. Biblioteka Miejska posiada pięć punktów 

bibliotecznych, głównie w klubach wiejskich, a jeden w Domu Opieki w Leśnicy przy ulicy 

Szpitalnej. 

W okresie od stycznia do września bieżącego roku zarejestrowano 1915 czytelników, natomiast 

na zewnątrz wypożyczono 10 752 woluminów. Liczby te są  zblizone do roku 2013, co 

świadczy o tym, iż czytelnictwo utrzymuje się na podobnym poziomie. 

 

Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż znaczącą ilość czytelników stanowi młodzież 

gimnazjalna, ponieważ  Publiczna  Biblioteka w Leśnicy pełni jednocześnie funkcję biblioteki 

gimnazjalnej. 

 

Pan Ryszard Golly podkreślił, iż można stwierdzić, iż na osiem tysięcy mieszkańców w naszej  

gminie jedna czwarta osób czyta. 
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Pani Szendzielorz poinformowała, iż aby zaspokoić potrzeby gimnazjalistów w tym zakresie 

na bieżąco prowadzona jest aktualizacja lektur. Ponadto poinformowała, iż za nieterminowe 

oddawanie książek przez czytelników naliczane są kary. 

 

Ad. pkt 4 

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował 

w temacie działań inwestycyjno – remontowych na drogach gminnych w roku 2013 i 2014 

wg. stanu na dzień 30 września. 

Poinformował, iż na terenie naszej gminy zostały zrealizowane następujące zadania, 

a mianowicie: 

1) Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Czarnocinie i budowa odwodnienia drogi 

gminnej 105877 O w miejscowości Czarnocin. 

Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała środki finansowe z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój 

w kwocie 379.036,00 złotych. Zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej 

wraz z budową nowego chodnika w terenie zabudowanym, uporządkowanie terenu wokół 

Kościółka p.w. św. Jana Nepomucena, a także przesunięcie kapliczki przydrożnej. Ponadto 

ważnym elementem całego zadania była jednoczesna budowa odwodnienia w tej miejscowości, 

które ze względu na duże spadki terenu stanowiło ważny element infrastruktury drogowej. 

Pan Marian Gorgosch poinformował, iż całość zadania została zakończona w listopadzie 2013 

roku. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Transkom” 

z Jaryszowa. 

 

2)  Remont ulicy Kolejowej w miejscowości Raszowa 

Zakres prac obejmował częściową wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni 

z betonu asfaltowego na powierzchni 305m2 wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem 

kamiennym (48,9 m2) co podwyższyło w znacznym stopniu komfort użytkowników tejże drogi. 

Całość przedmiotowego zadania została sfinansowana ze środków budżetu gminy i wyniosła 

35 151,67 złotych. 

 

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 

726/2, 618/5, 619/5, 621/3, 623/5, 624/5, 675,2 
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Wyremontowany odcinek liczy ok. 550 mb. Droga oprócz polepszenia warunków dojazdu do 

gruntów rolnych stanowi atrakcję turystyczną w postaci ścieżki rowerowej poprowadzonej 

w ciekawej okolicy. 

Całkowity koszt wykonania przebudowy tej drogi zamknął się kwotą 226,7 tys. złotych. 

Pozyskane środki z budżetu województwa opolskiego zamknęły się kwotą 46.500,00 zł 

4) Odbudowa drogi i mostku – droga gminna w miejscowości Leśnica, Nad Potokiem 

Zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi i mostku – droga gminna w miejscowości Leśnica, 

ul. Nad Potokiem” obejmowało wykonanie nowej nawierzchni na całym odcinku tej drogi 

z częściową wymianą podbudowy, odbudowę mostku, wymianę barier energochłonnych, 

a także wzmocnienie skarpy na rzece Padół przylegającej bezpośrednio do drogi.  

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” 

z Jaryszowa, a jej wartość wyniosła 177.951,82 zł.  Na realizację zadania pozyskano środki 

z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w kwocie 142.361,00 zł. 

5) Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy 

W roku 2013 wykonano projekt na remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy, a następnie  

dokonano zgłoszenia  zadania w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Koszt 

dokumentacji to kwota 3 700,00 złotych.  Natomiast realizacja przedmiotowego zadania została 

przeprowadzona w roku bieżącym tj. 2014 i wyniosła 86 548,02 złotych. Wykonawcą zadania 

była firma LARIX z Lublińca.  

 

6) Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Leśnicy 

Projekt został sporządzony przez Panią Elżbietę Kurzewską, a wykonawcą zadania  był Roman Mrowiec 

prowadzący Firmę Usługowo – Handlową „KaRo” z siedzibą w Kadłubcu. 

 Koszt wykonania zadania opiewał na kwotę 8 506,31 zł. W ramach zadania wykonano 55,4 m2 nowej 

nawierzchni chodnika  z kostki brukowej. 

 

7) Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0 + 002,75 do 

km 0 + 141,03 

Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdyż droga ta została zniszczona 

przez nawalne deszcze w czerwcu 2013 roku. Wykonawcą przedmiotowego zadania było 
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Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Transkom” z Jaryszowa. Wartość wykonania 

zadania to 140 806,51 złotych. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziła pani Elżbieta 

Kurzewska. Pozyskana kwota z budżetu państwa to 112 645,00 złotych. W wyniku realizacji 

tej inwestycji wyremontowano ponad 140 mb. drogi. 

 

Następnie Pan Burmistrz Jastrzembski poinformował, iż została przygotowana dokumentacja 

projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim. 

Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do dofinansowania ze środków Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Pan Marian Gorgosch poinformował, iż ponadto jest przygotowywana dokumentacja 

techniczna na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie Śląskie od 

ulicy  Św. Jadwigi w kierunku do Popic oraz dokumentacja na przebudowę drogi transportu 

rolnego w miejscowości Czarnocin – Dolna. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, iż jeszcze w tym roku będzie realizowane zadanie 

polegające na budowie drugiego odcinka  drogi przy Geoparku w Górze Św. Anny. Ostatecznie 

umowę na realizację przedmiotowego zadania podpisano z firmą Roboty Ogólnobudowlane 

Paweł Harnos. 

 

Ad. pkt 5 

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem w kwestii dotyczącej obiektu po byłym Zajeździe 

„Pod Górą Chełmską” w Górze Św. Anny. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż obiekt ten jest własnością prywatną. Jednak w związku z realizacją 

dużego projektu „Góra Św. Anny” finansowanego ze środków europejskich prowadził 

rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w Opolu mające na celu zainteresowanie nabyciem 

przedmiotowego obiektu. Obecnie takie rozwiązanie nie jest możliwe, ponieważ Urząd 

Marszałkowski nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Rozmowy w tym temacie 

nadal trwają i na rezultaty trzeba jeszcze poczekać 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 


