
PROTOKÓŁ NR XXIV/20 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Obrady rozpoczęto 29-12-2020 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 16:51 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków, w tym 13 w zdalnym trybie obradowania: 

1. Tomasz Sitnik 

2. Marek Nowak 

3. Ryszard Froń 

4. Roland Reguła 

5. Rudolf Gajda 

6. Krzysztof Walusz 

7. Beata Socha 

8. Wiktor Barteczko 

9. Teodor Wyschka 

10. Krzysztof Piechota 

11. Zygmunt Pakosz 

12. Maria Reinert 

13. Teresa Kwoczała 

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

Ryszard Golly 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało 

zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

Rozpoczęto sesję (15:04) 

1. Otwarcie sesji: (15:04) 

a. stwierdzenie quorum, (15:04) 

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w tym 

12 w zdalnym trybie obradowania, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy 

którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska. 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:06) 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady 

Miejskiej w Leśnicy w dniu 29 grudnia 2020 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia 

porządku obrad. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 

29 grudnia 2020 roku. (15:13) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Wiktor 

Barteczko, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Marek Nowak, 

Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Maria Reinert 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 

29 grudnia 2020 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 roku 

(15:14) 

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 

30 listopada 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. 

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii 

przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 

2020 roku. (15:16) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, Roland Reguła, 

Rudolf Gajda, Maria Reinert, Krzysztof 

Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Beata Socha, Krzysztof 

Walusz, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XXIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 

30 listopada 2020 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:16) 

Przewodniczący obrad zaproponował aby w pierwszej kolejności zrealizować punkt 

11 porządku obrad dotyczący raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019, gdyż na 

łączach jest przedstawiciel firmy ALBEKO. 
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Radni wyrazili zgodę na zmianę realizacji kolejności porządku obrad. 

Pan Jarosław Górniak, przedstawiciel firmy ALBEKO przedstawił wyżej wymieniony raport. 

Radni przyjęli do wiadomości  raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019. 

Następnie przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu 3 zgodnie z porządkiem obrad. 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu 

uchwały. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

(15:40) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Tomasz 

Sitnik, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, 

Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/152/20 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok (15:41) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2020 rok i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok. (15:44) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Maria Reinert, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Krzysztof 

Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Beata 

Socha, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda 



4 
 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/153/20 w sprawie zmian budżetu gminy 

na 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (15:44) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury 

Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 

7 grudnia 2020 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie wnosząc żadnych uwag, 

ani zastrzeżeń. 

Pan Damian Kiszka omówił zadania związane z realizacją przedsięwzięć ujęte w załączniku 

nr 2 wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 407/2020 z dnia 

11 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. (15:52) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Rudolf Gajda, 

Roland Reguła, Ryszard Froń, Beata Socha, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/154/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok: (15:52) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 7 grudnia 2020 r. odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy poświęcone między innymi tematyce 

dotyczącej budżetu gminy na 2021 rok. Komisje przeprowadziły analizę projektu budżetu 

gminy na 2021 rok, w wyniku której pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe materiały. 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu porządek 

sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty: 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej; 

b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej na 2021 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej;  

c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji; 

d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji; 

e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu; 

f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

Następnie przewodniczący obrad poinformował, iż zgodnie z § 3 ust. 7 Uchwały Nr L/296/10 

Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem 

budżetu Burmistrz na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu 

budżetu gminy. 

W związku z powyższym oddał głos Panu Burmistrzowi, który oddał głos Panu Damianowi 

Kiszka – Skarbnikowi Gminy, który przedstawił projekt autopoprawek do projektu budżetu 

gminy wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są ewentualne pytania w tym temacie? 

W związku z brakiem głosów w dyskusji poinformował, że głosowanie nad projektem 

autopoprawek odbędzie się w punkcie e) procedury uchwalenia budżetu pn. „Dyskusja 

i głosowanie poprawek do projektu budżetu”. 

Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad zgodnie z wymogami ujętymi w procedurze 

uchwalania budżetu. 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej; 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały budżetowej. 

b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej na 2021 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej; 

Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 405/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym 
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projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Uchwałę  Nr 406/2020 z dnia 11 grudnia 2020 

r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. Uchwały 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji; 

Przewodniczący obrad poinformował, iż Komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt 

budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie sformułowały żadnych wniosków. 

d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji; 

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, nie zachodziła potrzeba zajmowania 

stanowiska w tym zakresie. 

e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu; 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu autopoprawek 

Burmistrza do projektu budżetu gminy przedstawionego w pkt. a) procedury uchwalenia 

budżetu gminy. 

Głosowanie w sprawie autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu gminy. (16:10) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, 

Zygmunt Pakosz, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Marek 

Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2021 rok przedstawiony został w pkt a). 

Następnie zarządził głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2021 rok. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok 

(16:11) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, 

Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, 

Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/155/20 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 (16:11) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury 

Społecznej,  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 

7 grudnia 2020 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie? 

Wobec braku głosów dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 i zarządził głosowanie 

w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. (16:14) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Maria Reinert, Roland Reguła, Rudolf 

Gajda, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Krzysztof 

Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 
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Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/156/20 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków (16:15) 

Pan Burmistrz poinformował, iż w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wyszczególnione jest 

sześć przystanków na terenie Gminy Leśnica, które znajdują się przy drogach gminnych. 

W załączniku nr 2, wyszczególnione są zaś zasady dotyczące zasad korzystania z tych 

przystanków. Najważniejszym punktem tego regulaminu jest zapis dotyczący braku opłat za 

korzystanie z przystanków.  

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie? 

Wobec braku głosów dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i zarządził głosowanie 

w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. (16:18) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Maria 

Reinert, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, 

Tomasz Sitnik, Beata Socha, Teodor Wyschka, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/157/20 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Leśnica (16:19) 

Pan Burmistrz poinformował, iż na ostatniej sesji podjęta została uchwała w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica, lecz nadzór 

Wojewody Opolskiego dopatrzył się braków formalnych w tymże regulaminie. 

W konsekwencji zaszła potrzeba wprowadzenia dodatkowego zapisu w zakresie określenia 

warunków technicznych wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego.  
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Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie? 

Wobec braku głosów dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica i zarządził głosowanie 

w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica. (16:22) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Maria Reinert, Marek Nowak, Wiktor 

Barteczko, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, 

Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/158/20 w sprawie zmiany Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 

na rok 2021 (16:22) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury 

Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 

7 grudnia 2020 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2021 nie 

wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie? 

Wobec braku głosów dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej 

stawki dotacji przedmiotowej na rok 2021 i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji 

przedmiotowej na rok 2021. 

(16:25) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Krzysztof 

Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIV/159/20 w sprawie uchwalenia 

jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2021. 

11. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019 (16:25) 

Przewodniczący obrad poinformował, iż raport z wykonania „Programu ochrony środowiska 

dla Gminy Leśnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019 

został przedstawiony w punkcie 3 porządku obrad. 

12. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2021 

(16:25) 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 49 ust. 1 statutu gminy Leśnica komisje 

stałe działają w oparciu o roczne plany pracy przekładane radzie w terminie do dnia 15 grudnia 

każdego roku. Wszystkie plany pracy wpłynęły we wskazanym terminie i stanowią załącznik 

do niniejszego protokołu. 

13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (16:26) 

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym na terenie gminy prowadzone były 

następujące przedsięwzięcia: 

- zakończono remont drogi gminnej w miejscowości Raszowa - przysiółek Kurzawka, 

- wykonano przyłącze sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Krasowej, 

- rozliczono dotację na rewitalizację Kompleksu Rekreacyjnego- Kąpieliska w Leśnicy, 

- zakończono inwestycję związaną z budową placu zabaw w Porębie, 

- podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji wykonania remontu zaplecza socjalnego 

przy boisku LZS w Leśnicy, 

- uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy budynku komunalnego w Leśnicy 

przy ulicy Kościelnej 1 i 3. 

14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:29) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej: 



11 
 

• w dniu 07 grudnia 2020 r. wpłynęło pismo z dnia 30 listopada 2020 roku mieszkańców osiedla 

„Na Zakonciu” z prośbą o wykonanie dla osiedla infrastruktury pod kabel internetu 

światłowodowego, 

• w dniu 08 grudnia 2020 r. wpłynęło pismo z dnia 07 grudnia 2020 roku Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie objęcia szczególnym nadzorem miejsc 

gospodarowania odpadami w celu ograniczenia zjawiska porzucania odpadów oraz 

występowania pożarów, 

• w dniu 14 grudnia 2020 roku wpłynęła petycja Pana Marka Songina z dnia 11 grudnia 2020 

roku złożona w interesie publicznym przeciwko szczepieniom przeciwko wirusowi 

SARS- CoV- 2. Petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) i przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

15. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym (16:31) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 7 grudnia br. 

odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

Następnie przedstawił tematykę wspólnego posiedzenia komisji stałych. 

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:33) 

Przewodniczący obrad przedstawił planowany terminarz sesji Rady Miejskiej w Leśnicy na 

2021 rok. Plan ten przewiduje sesje Rady w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 15.00, 

wykluczając miesiąc lipiec z uwagi na przerwę wakacyjną oraz miesiąc grudzień w którym 

sesja odbędzie się w ostatni wtorek miesiąca. Ponadto wyjątkowo, sesja lutowa zostaje 

przesunięta na pierwszy poniedziałek marca (tj. 1 marca 2021 roku). 

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę na inwestycję, która jest realizowana w pobliżu 

autostrady A4. W tym temacie głos zabrał również Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk, który 

stwierdził, że wykopany rów jest dość głęboki i znajduje się bardzo blisko drogi asfaltowej, 

co może stanowić niebezpieczeństwo dla przejeżdżających samochodów lub maszyn 

rolniczych. Dodał, iż zastanawia się, czy rów wytrzyma napór wody. Ponadto jeżeli wskazany 

rów ma odprowadzać wodę, to będzie ją odprowadzał wprost do centrum miejscowości Dolna 

oraz Kadłubiec. 

Pan Burmistrz poinformował, iż do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostanie 

wystosowane odpowiednie pismo w zakresie doprojektowania rowu oraz z prośbą o spotkanie 

z mieszkańcami, którzy będą mogli przedstawić swoje obawy.  

Radna Pani Teresa Kwoczała poinformowała, iż na zakręcie przy drodze powiatowej biegnącej 

z Leśnicy w kierunku miejscowości Raszowa oraz przy drodze transportu rolniczego, która 

prowadzi na tak zwany „Zollamt” leży dużo śmieci, które należałoby posprzątać. 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich. 
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Radny Pan Rudolf Gajda zasugerował, aby program rada365, który służy do obsługi sesji Rady 

Miejskiej, przeprogramować tak, aby przewodniczący obrad mógł odhaczyć jak zagłosował 

dany radny, jeżeli ten ma problemy z łączem internetowym. 

Radny Pan Roland Reguła przekazał obawę jednego z mieszkańców Leśnicy w temacie, czy 

rura, którą zostanie poprowadzony gaz jest wystraczająca, tak, aby wszyscy, którzy są chętni 

do przyłączenia gazu mieli możliwość przyłączenia? 

Pan Burmistrz poinformował, iż zwróci się z tym pytaniem do PSG, tj. firmy realizującej 

przyłącze. 

Radny Pan Tomasz Sitnik poinformował, iż na końcu drogi prowadzącej na cmentarz w Leśnicy 

(ulica Powstańców Śląskich) na starym mostku wypisane są wulgarne wyrażenia i zwroty.  

Radna Pani Reinert w imieniu mieszkańców przysiółka Kurzawka podziękowała za nowo 

wyremontowaną drogę.  

Radny Pan Zygmunt Pakosz poinformował, iż nawierzchnia drogi powiatowej w Raszowej 

(ulica Góry Świętej Anny) wymaga naprawy, ponieważ w okolicach działki nr 64 przy 

studzience droga zapada się, co stanowi niebezpieczeństwo dla przejeżdżających samochodów. 

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czy w roku 2021 również zostanie 

przeprowadzona akcja odbioru folii rolniczych? 

Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli w roku 2021 dotacja zostanie przyznana to taka akcja 

również zostanie przeprowadzona.  

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił uwagę, iż droga w kierunku miejscowości Lichynia jest 

brudna od mułu. W związku z tym należałoby ją posprzątać. Dodatkowo zapytał, jak potoczyła 

się sprawa z potencjalnym inwestorem na strefie inwestycyjnej w Krasowej? 

Pan Burmistrz poinformował, iż droga zostanie uprzątnięta. Odnośnie inwestora poinformował, 

iż po spotkaniu z radnymi inwestorowi została przekazana informacja, iż Gmina Leśnica nie 

jest zainteresowana inwestycją opierającą się na pirolizie opon.  

Radna Pani Beata Socha poinformowała, iż ścieżka rowerowa biegnąca z Leśnicy w kierunku 

miejscowości Zdzieszowice jest zabrudzona w wyniku wykonanych prac związanych 

z przyłączem gazociągu. 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten jest już przekazany do Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich. 

17. Zamknięcie sesji (16:51) 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXIV 

Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję (16:51) 

 

Protokołowała:        Przewodniczący Obrad: 

Nikola Wieczorek               Ryszard Froń 


