
PROTOKÓŁ Nr 29/2014 

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej 

w dniu 19 maja 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek obrad: 

1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

2. Konsumpcja środków budżetu gminy Leśnica przez OSP w odniesieniu do zadań 

zaplanowanych w budżecie gminy – mechanizm wprowadzenia zmian. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – 

Gospodarczej. 

 

Ad. pkt 1  

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż obowiązujący w naszej gminie 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony został w 2006 roku. 

Jednocześnie podkreślił, iż w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez Państwową 

Powiatową Straż Pożarną  w Strzelcach Opolskich  na infrastrukturze wodociągowej 

zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy wskazano nowe wytyczne 

w kwestii dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Pan Burmistrz zaznaczył, iż w dotychczas obowiązującej uchwale  są wskazane „hydranty 

pożarowe” jako wydzielone z pełnej puli wszystkich hydrantów zainstalowanych na sieci 

wodociągowej. Jednak w myśl ustaleń pokontrolnych wszystkie hydranty zainstalowane na 

sieci mają być hydrantami przeciwpożarowymi. Następnie poinformował, iż kolejna uwaga 

dotyczyła zbiorników przeciwpożarowych, które również mają spełniać dostęp do zasilania 

sieci.  

W związku z powyższym burmistrz poinformował, iż został przygotowany nowy projekt 

uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który następnie 

szczegółowo omówił. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. Burmistrz 

dodał, iż przedłożony projekt uchwały został zmieniony o  zapis dotyczący minimalnego 

poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie 
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków określony Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. 

 

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż 

zgodnie z zaleceniami Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich woda do celów 

przeciwpożarowych ma obejmować urządzenia wodociągowe tj. hydranty, a także zbiorniki 

przeciwpożarowe. Dlatego, każdy hydrant zainstalowany na sieci wodociągowej musi być 

sprawny i spełniać wymogi przeciwpożarowe. 

Pani Ciecior nadmieniła, iż są przypadki, że niektóre hydranty na sieci są niesprawne. Wówczas 

stwierdziła, iż mogą one zostać zlikwidowane pod warunkiem, że zostaną zachowane 

maksymalne, wymagane przepisami odległości pomiędzy pozostałymi hydrantami.  Likwidacja 

hydrantu musi być poparta   opinią rzeczoznawcy przeciwpożarowego i zaakceptowana przez 

Powiatową Straż Pożarną. Ponadto dodała, iż część niesprawnych hydrantów jest sukcesywnie 

wymieniana. 

 

Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem w sprawie kosztów utrzymania hydrantu 

podziemnego i nadziemnego oraz jaka jest ich żywotność. 

Burmistrz wyjaśnił, iż hydrant podziemny jest zwykle usytuowany w asfalcie i koszt zarówno 

hydranta podziemnego jak i  nadziemnego to około  3-5 tysięcy złotych. 

Pani Ciecior dodała, iż sprawny hydrant nie może przeciekać i jego żywotność zależy od 

użytkowania tego urządzenia. Stwierdziła, że hydrant nie może być zakręcony na zasuwie tj. 

musi cały czas być „pod ciśnieniem”. 

 

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem gdzie są usytuowane hydranty, które są 

przewidziane do ewentualnej likwidacji.  

Pani Ciecior wyjaśniła, iż hydranty do likwidacji występują zarówno na wsiach jak i samym  

mieście Leśnica. Minimalna odległość jaka musi być zachowana  pomiędzy tymi urządzeniami 

to 150 metrów. W tym miejscu podkreśliła, iż odległość tych urządzeń czasami jest gęstsza. 

Ponadto dodała, że lokalizacja urządzeń na wsiach może być  uzależniona również od 

zagęszczenia zabudowy. 

 

Pan Ryszard Froń zapytał  jaki procent w skali całej gminy stanowią  niesprawne urządzenia 

hydrantowe. 
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Pani Ciecior wyjaśniła, iż około 10 procent w całej gminie  stanowią niesprawne hydranty, 

które sukcesywnie są wymieniane. Ponadto podkreśliła, iż wymieniony procent stanowi 

pojedyncze sztuki w skali danej miejscowości. 

 

Pani Ciecior podkreśliła, iż co roku Zakład prowadzi roboty związane z wymianą kilkunastu 

urządzeń hydrantowych w celu uzyskania stu procentowej sprawności.  

 

Następnie Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem na temat urządzeń hydrantowych na 

budującym się osiedlu w miejscowości Leśnica.  

Pani Ciecior wyjaśniła, iż w momencie budowy sieci wodociągowej zostały tam zabudowane 

hydranty z uwzględnieniem wymaganej pomiędzy nimi odległościami. 

 

Ad. pkt 2 

Burmistrz Leśnicy Pan Łukasz Jastrzembski poinformował, iż na działalność i utrzymanie 

Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano 354 116 złotych, 

w tym na wydatki bieżące 334 116 złotych oraz wydatki majątkowe 20 000 złotych, w tym  

na wydatki inwestycyjne 10 000 złotych oraz wykonanie dokumentacji  kotłowni w remizie 

OSP w Leśnicy kwota 10 000 złotych. 

Następnie podkreślił, iż po zwiększeniach i zmianach, plan wydatków  na koniec 2013 roku 

wyniósł 379 816 złotych. W ramach wydatków majątkowych tj. kwota 76 000 złotych 

poniesiono następujące koszty: 

- wykonanie dokumentacji kotłowni w remizie OSP w Leśnicy   - 10 000 złotych, 

- dotacja celowa dla OSP Leśnica na zakup zestawu do ratownictwa technicznego  

  16 000 złotych, 

- dotacja celowa dla OSP Raszowa na zakup używanego samochodu  

  pożarniczego  - 50 000 złotych. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował na temat zasad  realizowanych zakupów przez 

poszczególne jednostki OSP. Podkreślił, iż każdego roku każda jednostka OSP w miesiącu 

październiku tj. roku poprzedzającym następny rok budżetowy otrzymuje pismo z urzędu 

w celu sporządzenia przez jednostkę zapotrzebowania na drobne zakupy, zakupy inwestycyjne 

i remonty wraz z uzasadnieniem wydatku. Następnie pisma spływają do gminy, gdzie zostają 

poddane analizie. Dla przykładu burmistrz  Jastrzembski przedstawił członkom komisji 

zapotrzebowanie złożone  przez jednostkę OSP Łąki Kozielskie.  
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Następnie stwierdził, iż ogółem zapotrzebowanie na środki finansowe, które spłynęły ze 

wszystkich jednostek OSP na 2013 rok to potrzeby  rzędu 4 milionów złotych, w tym większość 

tej kwoty to wnioski o zakup samochodów strażackich. 

Podkreślił, iż w porównaniu do innych gmin nie są to małe środki. 

Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich dodał, iż jednostki OSP 

w gminie Leśnica są bardzo dobrze wyposażone pod kątem sprzętu podstawowego, 

specjalistycznego oraz  umundurowania. 

Następnie Pan burmistrz podkreślił, iż wspólnie z kierownikiem Wojtalą trzy lata temu przyjęto 

zasady gospodarowania środkami gminnymi w zakresie wydatków na zadania realizowane 

przez jednostki OSP działające na terenie gminy Leśnica. W związku z powyższym pierwszym 

etapem było przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w posiadaniu 

poszczególnych jednostek OSP, aby posiadać wiedzę na temat rzeczywistych ilości sprzętu 

znajdującego się w jednostkach. Kolejnym krokiem było sprawdzenie posiadanego 

wyposażenia pod kątem wymaganego  minimalnego wyposażenia, które zostało określone 

przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Aktualnie gmina podejmuje działania w 

kierunku zapewnienia minimalnych norm wyposażenia w sprzęt OSP. Konsekwencją tych 

działań są coraz lepsze wyniki kontroli w przeglądzie operacyjno-technicznym, którą 

przeprowadza Powiatowa Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich.  

Burmistrz podkreślił, iż zakupy inwestycyjne sprzętu o większej wartości są realizowane po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Gminnego Związku OSP w Leśnicy. 

 

Pan Ryszard Froń podkreślił, iż wobec powyższego należy stwierdzić, iż wprowadzony 

mechanizm wydatkowania i finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

gminy Leśnica jest prowadzony w sposób prawidłowy. Wszystkie potrzeby w tym zakresie są 

konsultowane z odpowiednimi władzami gminnymi Związku OSP.  

 

Reasumując Pan Burmistrz przytoczył treść raportu operacyjnego – technicznego sporządzoną 

przez Powiatową Straż Pożarną w Strzelcach Opolskich na okoliczność kontroli 

przeprowadzonej  w jednostkach OSP na terenie gminy Leśnica. 

W związku z powyższym podkreślił, iż przedmiotowy dokument pozytywnie ocenia stan 

wyposażenia jednostek OSP w gminie Leśnica w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Występują 

jedynie braki drobnego sprzętu. 
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Ad. pkt 3 

Pan Ryszard Froń poruszył sprawę nowo wybudowanej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej  w kierunku do Zdzieszowic. Podkreślił, iż teren pomiędzy jezdnią a ścieżką jest 

nieutwardzony. W związku z powyższym zaproponował usytuowanie na tym odcinku barierek 

ochronnych. 

 

Burmistrz zaproponował, aby w tej sytuacji zebrać istniejącą ziemię  i uzupełnić frezowinami, 

a następnie oznakować białą linią. 

 

Pan Hubert Mincer podkreślił, iż porośnięta przy tej ścieżce trawa bardzo szpeci wizerunek tej 

drogi i należałoby ją skosić.   

 

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat jest bardzo dobrze znany Panu Staroście. 

Jednocześnie podkreślił, iż nadal będzie zabiegał u służb starosty o uporządkowanie tego 

miejsca. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 

  


