
 PROTOKÓŁ NR 25/2014 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 3 marca 2014 r. 

Obecni: wg listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Współpraca Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz sołtysów w zakresie 

weryfikacji deklaracji śmieciowych. 

2. Dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia funduszu sołeckiego. 

3. Dożynki gminne 2014 rok. 

4. Stanowisko komisji w sprawie oceny koron żniwnych. 

5. Podsumowanie spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w miesiącu styczniu  

i lutym br. 

6. Sprawy bieżące. 

Obradom przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.  

Ad. Pkt 1  

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy wprowadzając do tematu współpracy związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z sołtysami poszczególnych miejscowości w zakresie 

weryfikacji deklaracji śmieciowych podziękował sołtysom gminy Leśnica oraz 

przewodniczącym zarządów osiedli Nr 1 i Nr 2 w Leśnicy za dotychczasową współpracę 

podkreślając równocześnie, że ich rola w tym przypadku ma niebagatelne znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów na terenie gminy. Nadmienił, że na 

posiedzenie zaproszono przedstawicieli Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz 

przedstawiciela firmy Remondis Opole Sp. z o.o. celem podsumowania dotychczasowej 

współpracy, a także przedstawienia planów na przyszłość. Następnie oddał głos Pani Apolonii 

Klepacz reprezentującej firmę Remondis Opole Sp. z o.o. 

Pani Apolonia Klepacz podkreśliła, iż obecny system odbioru odpadów z terenu gminy Leśnica, 

będącej członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”,  jest dobrze skonstruowany,  
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a wszelkie problemy są na bieżąco rozwiązywane. Zwróciła szczególną uwagę na następujące 

kwestie: 

1. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w ogólnej ilości odpadów 

mieszanych , 

2. Zwiększenie poziomów odzysku celem uniknięcia kar finansowych . 

Nadmieniła, iż głównym celem jest zminimalizowanie ogólnej ilości odpadów 

biodegradowalnych trafiających na wysypisko oraz zwiększenie poziomów odzysku. Ponadto 

poinformowała, że punktem odniesienia jest rok 1995, a od tego czasu przybyło odpadów, 

gdyż poziom zamożności społeczeństwa się zwiększył.  

Pani Apolonia Klepacz poruszyła również temat związany z nowo wprowadzonymi kodami 

kreskowymi, które umieszczane są na poszczególnych workach z odpadami. Podkreśliła, iż 

kody kreskowe pomogą w ustaleniu faktycznej ilości odpadów oraz dają odpowiedź na 

pytanie, którzy mieszkańcy faktycznie segregują odpady. Przyznała, iż aktualnie nie wszyscy 

otrzymali odpowiednią ilość kodów kreskowych, ale firma Remondis Sp. z o.o.  na bieżąco 

odpowiada na interwencje w tej sprawie i w najbliższym czasie problem zostanie całkowicie 

rozwiązany.  

Pani Dorota Stanek – przedstawiciel Związku Międzygminnego „Czysty Region” przedstawiła 

dane dotyczące poziomu ściągalności odpadów za rok 2013. Poinformowała, że w roku 

ubiegłym wskaźnik ten kształtował się na poziomie 92,63 %  i jest to dobry wynik. Nadmieniła, 

iż na chwilę obecną nie istnieje obawa zapłacenia kar finansowych za niewłaściwe 

segregowanie odpadów w związku z brakiem naklejania kodów kreskowych na worki. 

Pani Katarzyna Kochan – przedstawiciel Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

poinformowała, iż na terenie gminy Leśnica jest jeszcze spora ilość nieruchomości, co do 

których są wątpliwości, czy są zamieszkane lub są to tylko pustostany. W tym celu  zwróciła 

się do sołtysów z terenu gminy Leśnica z prośbą o pomoc w ustaleniu stanu faktycznego.  

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski zwracając się do przedstawicieli Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” zadeklarował również pomoc w tym zakresie. 
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Pani Anna Wyschka – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami 

zwróciła się z zapytaniem jak traktować nieruchomości, których właściciele stale zamieszkują 

za granicą, a tylko w czasie urlopu przebywają na terenie swoich posesji.  

Pani Katarzyna Kochan poinformowała, iż w takich przypadkach należy złożyć deklarację 

zerową i wtedy właściciel będzie mógł wnieść opłatę za odpady, wytworzone jedynie podczas 

pobytu na terenie nieruchomości.    

Przewodniczący obrad zwrócił się prośbą o podanie dokładnych danych kontaktowych  

w przypadku chęci złożenia deklaracji zerowej. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Pani 

Dorota Stanek przedstawiła dane. Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poprosił ponadto  

o przygotowanie krótkiej informacji w tym zakresie celem umieszczenia jej na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy. 

Następnie Pan Burmistrz  zwrócił się z zapytaniem do Pani Apolonii Klepacz odnośnie 

współpracy z firmą Remondis Sp. z o.o. w przyszłości. Zapytał miedzy innymi  na jakim 

poziomie będą kształtować się ceny za odbiór odpadów. 

Pani Apolonia Klepacz  poinformowała, iż na cenę za odbiór odpadów składają się  w 50% 

koszty związane z logistyką, natomiast pozostałe 50% to koszty za składowanie odpadów na 

składowisku.  

W chwili obecnej odpady trafiają na składowisko w Kietrzu, gdzie ceny za przyjęcie odpadów 

na składowisko w ostatnim czasie znacząco wzrosły.  Nadmieniła, iż dobrym rozwiązaniem 

byłoby uruchomienie składowiska w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto niebagatelne znaczenie ma 

tzw. „czystość odpadów” czyli ograniczenie ilości odpadów zmieszanych i zwiększenie 

poziomów odzysku. Krokiem naprzód jest z pewnością propozycja selektywnej zbiórki popiołu, 

co powinno przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów zmieszanych. Pani Klepacz 

podkreśliła również, iż jeśli chodzi o koszty za usługi dodatkowe to klient nie rozlicza się z firmą 

Remondis Sp. z o.o.  tylko ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. 

Pani Bożena Mróz – sołtys wsi Zalesie Śląskie poinformowała, iż z relacji niektórych 

mieszkańców wsi Zalesie Śląskie wynika, że zdarzają się przypadki, kiedy pracownicy firmy 

Remondis Sp. z o.o. odbierają 3 worki z odpadami segregowanymi, natomiast pozostawiają 

tylko jeden nowy. 
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Pani Apolonia Klepacz zadeklarowała, iż postara się ten problem rozwiązać. Pan Burmistrz 

dodał, iż Urząd Miejski w Leśnicy również dysponuje pewną ilością worków i w razie potrzeby 

istnieje możliwość skorzystania z tej alternatywy. 

Pan Roland Reguła – przewodniczący Osiedla Nr 1 w Leśnicy zwrócił się zapytaniem, czy 

istnieje możliwość zrezygnowania z umieszczania nazw ulic na kodach kreskowych natomiast 

Pani Bożena Mróz wnioskowała o zamieszczanie na kodach kreskowych imienia i nazwiska 

osoby oddającej odpady. 

Pani Apolonia Klepacz odpowiedziała, iż zrezygnowanie z nazw ulic mogłoby stanowić spore 

utrudnienie dla osób przekazujących kody kreskowe. Jeśli chodzi o kwestię umieszczania 

imienia i nazwiska na kodzie kreskowym to należy wziąć pod uwagę ustawę o ochronie danych 

osobowych i to może stanowić problem. 

Pan Bernard Smandzich – sołtys wsi Łąki Kozielskie zwrócił uwagę na fakt, że od początku roku 

2014 jest problem z odbiorem odpadów z posesji państwa Blicharz, mieszczącej się przy  

ul. Dworskiej w Łąkach Kozielskich. Ponadto powołując się na opinię wielu starszych 

mieszkańców sołectwa zapytał o możliwość przywrócenia książeczek służących do uiszczania 

opłat za odbiór odpadów.  

Pani Apolonia Klepacz poinformowała, iż ustali przyczynę nieodbierania odpadów od Państwa 

Blicharz i postara się o rozwiązanie tego problemu. Nie ustosunkowała się natomiast do 

pytania dotyczącego przywrócenia książeczek.  

Pan Smandzich zapytał również czy będą wymieniane kubły należące do nieistniejącej już firmy 

„UWE-ECO” oraz jak postępować z kubłami popękanymi. 

Pani Apolonia Klepacz poinformowała, iż koszty jakie ponosi firma Remondis Sp. z o.o.  

 w związku z zakupem nowych kubłów są ogromne. Dlatego też będą wymieniane tylko  

w przypadku znaczących zniszczeń, a  kubły „UWE-ECO” dopóki są sprawne też nie podlegają 

wymianie. 

Pan Stefan Rudol – radny Rady Miejskiej w Leśnicy poruszył omawiany już wcześniej temat 

kodów kreskowych, pytając m.in. czy wszyscy mieszkańcy otrzymali kody, a jeśli nie to gdzie 

to zgłaszać. Zwrócił również uwagę na przypadki nie odczytywania wszystkich kodów przy 

odbiorze odpadów. 
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Pani Apolonia Klepacz przyznała, że faktycznie występują pewne problemy z odczytem kodów 

przez skanery, ale powinno to wkrótce zostać rozwiązane. Jeśli chodzi o temat brakujących 

kodów kreskowych to został on już omówiony wcześniej. Ponadto pani Maria Reinert -  sołtys 

Raszowej nadmieniła, że we wsi Wysoka kodów kreskowych nie otrzymały tylko te osoby, 

które wcześniej nie zadeklarowały oddawania odpadów w formie segregowanej. 

Pan Stefan Rudol zapytał również jak kształtują się poziomy odzysku oraz jaki wpływ będzie 

miała segregacja popiołu na ogólny procent odzysku. 

Pani Dorota Stanek odpowiedziała, że normy dot. procentowego odzysku są spełniane. 

Pani Apolonia Klepacz ponownie nadmieniła, że rok 1995 jest bazą wyjściową jeśli chodzi  

 o kształtowanie norm, natomiast jeśli chodzi o segregacyjny odbiór popiołu to z pewnością 

będzie to miało pozytywny wpływ na ogólne poziomy odzysku, ale jest jeszcze za wcześnie, 

aby podawać dane w procentach. 

Ad. Pkt 2 

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Leśnicy poinformował, iż w miesiącu marcu 

powinna zostać podjęta decyzja o ewentualnym wprowadzeniu funduszu sołeckiego w gminie 

Leśnica. Następnie dokonał analizy porównawczej istniejącego w gminie funduszu wsparcia 

inicjatyw sołectw i osiedli  z ogólnopolskim funduszem sołeckim. Zwrócił uwagę między innymi 

na możliwości związane z uzyskaniem środków finansowych, jak również na kwestie związane 

z obsługą funduszu. Podkreślił, iż w przypadku ubiegania się o środki finansowe w ramach 

ogólnopolskiego funduszu sołeckiego każde sołectwo będzie zobowiązane do szczegółowego 

przedstawienia przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku kolejnym. Nie będzie 

również możliwości dokonywania zmian w planie, tak jak ma to miejsce w gminnym funduszu 

wsparcia. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. Na zakończenie przedstawił planowane zmiany w ustawie o funduszu sołeckim, 

które mają wejść w życie jeszcze w marcu br. 

Przewodniczący obrad Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, kto będzie ponosił 

konsekwencje prawne w przypadku ewentualnych błędów oraz czy środki funduszu sołeckiego 

będą wydatkowane z budżetu gminy.  
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Pan Burmistrz odpowiedział, że za wydatkowanie środków funduszu prawnie odpowiada 

burmistrz danej gminy i środki te pochodzą z budżetu gminnego. Dodał ponadto, opierając się 

na doświadczeniach innych gmin, że wprowadzenie funduszu sołeckiego wiąże się z większym 

wkładem pracy ze strony sołectw. Poinformował także o możliwości zapoznania się z powyższą 

tematyką na portalach internetowych. 

Prowadzący posiedzenie Pan Rudolf Gajda zwrócił się do obecnych na sali sołtysów  

o wyrażenie opinii nt. ewentualnego przystąpienia do funduszu sołeckiego.  

Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego gminnego funduszu 

wsparcia inicjatyw. Jako argumenty przedstawili między innymi bogate pozytywne 

doświadczenie na tym polu, wystarczalną ilość środków finansowych oraz  możliwość 

dokonywania zmian w planie przedsięwzięć w danym roku kalendarzowym. Ponadto 

ogólnopolski fundusz sołecki umożliwia  przekazywanie środków tylko sołectwom. Osiedla  

nr 1 i 2 w Leśnicy nie mogłyby liczyć na środki finansowe w ramach funduszu. 

Pan Teodor Jahn – radny Rady Miejskiej w Leśnicy nadmienił, iż jego zdaniem w roku 2015 

fundusz sołecki powinien zostać utrzymany w dotychczasowej formie natomiast w przyszłości 

należałoby przystąpić do funduszu ogólnopolskiego. Stwierdził, że sołectwa powinny 

wykazywać się większym zaangażowaniem jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych. 

Dodał, iż w chwili obecnej zbyt wiele środków jest przekazywanych na konsumpcję podczas 

gdy inne przedsięwzięcia nie są realizowane. 

Do wypowiedzi Pana Jahna odnieśli się między innymi sołtys Zalesia Śląskiego – Pani Bożena 

Mróz oraz sołtys Wysokiej Pan Edward Skowronek stwierdzając, że na konsumpcję w skali 

całego roku można maksymalnie przeznaczyć 10% ogólnej ilości środków. Jest to bardzo 

niewielka kwota. Pani Mróz poinformowała, że sołectwo Zalesie Śląskie cały rok zmuszone jest 

do oszczędzania, aby podczas dożynek sołeckich można było zakupić kołacz dla mieszkańców.    

Pani Edyta Gola – Stanowisko Pracy ds. Kultury zwróciła uwagę na kwestię prawidłowego opisu 

faktur, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, prosząc o umieszczanie bardziej 

szczegółowych informacji nt. zakupionych artykułów.  
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Ad. pkt 3 

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował, iż w roku 2014 dożynki gminne 

zaplanowano na dzień 31 sierpnia. Dożynkom towarzyszyć będzie korowód dożynkowy. Jeśli 

chodzi o gospodarza tegorocznych dożynek to nie ustalono jeszcze sołectwa, na terenie 

którego mogłyby odbyć się tegoroczne dożynki. Pan Burmistrz nadmienił, iż wstępnie wolę 

zorganizowania dożynek gminnych deklarowało sołectwo Łąki Kozielskie, ale z uwagi na 

organizację w bieżącym roku dwóch innych imprez : 85-Lecie OSP oraz otwarcie klubu 

wiejskiego wycofało swoją propozycję. Następnie Burmistrz zwrócił się do sołtysów  

z pozostałych miejscowości z zapytaniem dotyczącym chęci zorganizowania dożynek na 

terenie danego sołectwa. Wstępnie chęć organizacji zgłosiło sołectwo Zalesie Śląskie. Pani 

Bożena Mróz – sołtys Zalesia Śląskiego poinformowała, iż ostateczna decyzja zostanie podjęta 

na zaplanowanym w najbliższym czasie zebraniu wiejskim. 

Pan Burmistrz poinformował ponadto, iż do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęło pismo  

z Zarządu Województwa Opolskiego dotyczące organizacji dożynek wojewódzkich  

w miejscowości Stare Siołkowice (gmina Popielów) w dniu 7 września 2014 r. 

Ad. pkt 4 

Przewodniczący obrad – Pan Rudolf Gajda podkreślił, że temat oceny koron żniwnych od lat 

wzbudza wiele kontrowersji i dlatego zachodzi potrzeba stworzenia nowego regulaminu oceny 

koron żniwnych. 

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował, iż  dwa lata temu po dożynkach gminnych 

w Kadłubcu system oceniania koron żniwnych został zmieniony. Do pracy w komisji 

konkursowej zaproszono przedstawicieli wszystkich sołectw bez prawa oceny własnego 

sołectwa. Pomimo wprowadzenia innowacji w sposobie oceniania pozostaje wiele wątpliwości 

dotyczących tego tematu. Dlatego też Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 

ewentualnych uwag oraz propozycji celem udoskonalenia dotychczasowego regulaminu lub 

stworzenia nowego.   

Pani Brygida Kopa – sołtys Dolnej zaproponowała, aby zrezygnować z oceny poszczególnych 

elementów dożynkowych i rozważyć przyznawanie nagród za sam udział w dożynkach. 
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Pani Bożena Mróz – sołtys Zalesia Śląskiego oraz Pani Maria Reinert – sołtys Raszowej 

stwierdziły iż taki sposób nagradzania nie będzie mobilizujący dla poszczególnych sołectw, co 

niekorzystnie odbije się na ogólnym przygotowaniu do dożynek. 

Radny Pan Stefan Rudol nawiązując do tematu oceny koron żniwnych zgłosił postulat aby  

w regulaminie oceniania dokładnie określić kryteria, którymi kierować się będzie komisja 

konkursowa przy ocenie poszczególnych koron np. estetyka wykonania, dobór odpowiednich 

zbóż i kwiatów itp. Zwrócił również uwagę, aby przy dokonywaniu oceny określić czy korona 

jest nowa  i czy została rzeczywiście wykonana przez mieszkańców danego sołectwa. Ponadto 

Pan Rudol zaproponował, aby w konkursie brały udział tylko chętne sołectwa natomiast 

pozostałe mogłyby liczyć jedynie na nagrody za sam udział. Takie rozwiązanie byłoby bardziej 

sprawiedliwe, szczególnie dla mieszkańców sołectw, które wkładają bardzo wiele trudu  

w przygotowanie koron żniwnych. 

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski zaproponował, aby poszczególne sołectwa zastanowiły się 

nad ewentualnymi zmianami w sposobie oceniania koron żniwnych, wystroju miejscowości 

oraz korowodu i w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie w Urzędzie Miejskim 

w Leśnicy celem wypracowania nowego regulaminu oceniania poszczególnych elementów 

dożynkowych. Zwrócił się ponadto do kierownika Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o przesłanie do poszczególnych sołectw dotychczas 

obowiązującego regulaminu, tak aby można było zastanowić się nad ewentualnymi 

poprawkami . 

Pani Anna Wyschka zaproponowała również, aby na przedmiotowe spotkanie zaprosić 

pracownika z Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub z innej instytucji, który jest specjalistą  

w dziedzinie wykonywania koron żniwnych. Nadmieniła, iż dzięki ostatnim zmianom 

wprowadzonym do regulaminu oceniania koron żniwnych praca komisji konkursowej podczas 

dożynek gminnych w 2013 r. przebiegała sprawnie, a  jednym z postulatów zgłoszonych przez 

członków komisji było zorganizowanie szkolenia z zakresu wyplatania koron żniwnych, technik 

wykonania oraz stosowanych kryteriów oceny podczas konkursów. 

Ad. pkt 5 

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski dokonując podsumowania tegorocznych zebrań sołeckich 

podziękował sołtysom poszczególnych miejscowości za zaangażowanie oraz przygotowanie 
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sprawozdań z działalności sołectw za rok 2013. Podkreślił, iż jest bardzo zadowolony  

z przebiegu zebrań. Nadmienił również, że w sołectwach Łąki Kozielski oraz Poręba spotkania 

z mieszkańcami nie odbyły się z uwagi na trwające remonty klubów wiejskich. 

Ad. pkt 6 

Radny Pan Piotr Górecki wnioskował o wysprzątanie terenu wokół Miejsca Obsługi 

Podróżnych w miejscowości Góra Św. Anny. 

Pan Burmistrz zapewnił, iż zleci wykonanie  prac porządkowych pracownikom Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Leśnicy. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała 

 

Dorota Kwoczała 

 

 

 

 

 

 


