
Protokół Nr 27/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 sierpnia 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Ustalenia dotyczące funkcji pełnionych w komisji. 

2. Stanowisko komisji dotyczące rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxxx na działalność 

Sołtysa wsi Krasowa w przedmiocie zakłócenia ciszy nocnej podczas organizowanego 

festynu wiejskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Reinert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. pkt 1 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż Uchwałą Nr XLVI/241/14 

Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej powołano Pana Rudolfa Gajda 

na członka Komisji Rewizyjnej. 

W związku z powyższym  Pan Burmistrz podkreślił, iż zadaniem członków tej komisji jest 

dokonanie ustaleń w zakresie pełnionych funkcji. 

 

Pan Rudolf Gajda zaproponował aby Pani Maria Reinert nadal pełniła funkcję 

przewodniczącego komisji rewizyjnej.  

Pani Maria Reinert wyraziła zgodę na dalsze pełnienie  funkcji przewodniczącej tej komisji. 

Wobec powyższego członkowie komisji jednogłośnie w głosowaniu jawnym ustalili skład 

osobowy komisji, który przedstawia się następująco:  

 

1. Maria Reinert – przewodniczący komisji 

2. Teresa Kwoczała – wiceprzewodniczący komisji 

3. Rudolf Gajda – członek komisji. 
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Ad. pkt 2 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy przedstawił członkom komisji treść pisma 

otrzymanego z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich w dniu  5 sierpnia 2014 

roku znak SKP. 0510.8.2014 roku wraz z  uwierzytelnioną kserokopią skargi 

xxxxxxxxxxxxxxxxx zamieszkałej w xxxxxxxxxxxxxxx . 

Przedmiotowa skarga dotyczy niezadowolenia z działalności Sołtysa wsi Krasowa 

w przedmiocie zakłócenia ciszy nocnej podczas organizowanego festynu wiejskiego. 

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią skargi zwrócili się do Sołtysa wsi Krasowa 

o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. 

 

Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem czy informacja o organizacji festynu 

wiejskiego była podana do publicznej wiadomości mieszkańców. 

Pan Józef Szerlowski Sołtys wsi wyjaśnił, iż informacja dotycząca organizacji festynu 

wiejskiego została przedstawiona mieszkańcom na zebraniu wiejskim. Ponadto w tym celu 

zostały rozplakatowane do publicznej wiadomości wszystkich mieszkańców na terenie 

sołectwa plakaty o organizacji tego festynu.  

Pani Kwoczała stwierdziła, iż normalnym zjawiskiem podczas festynu czy zabawy tanecznej  

jest bardziej słyszalna muzyka. Ponadto zaznaczyła, że w piśmie stwierdzono, iż poziom hałasu 

był znacznie przekroczony jednak brak jest dokumentu potwierdzającego przekroczenie 

dopuszczalnych norm. 

Pani Maria Reinert podkreśliła, iż festyn wiejski w  sołectwie Krasowa jest organizowany raz 

w roku dla wszystkich mieszkańców i w tym temacie nie rozumie postępowania 

xxxxxxxxxxxx. Stwierdziła, iż tym bardziej jak wynika z treści skargi Sołtys dodatkowo 

powiadomił xxxxxxxxxxxxx w dniu organizacji festynu o tym wydarzeniu. Osobiście nie 

wyobraża sobie, aby z osobna informować każdego mieszkańca o organizacji jakichkolwiek 

imprez w sołectwie. 

 

Następnie Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem w jakich godzinach odbyła się wizyta 

Policji w sołectwie Krasowa. 

Pan Sołtys odpowiedział, iż około północy pojawiła się na miejscu policja, którą telefonicznie 

wezwała xxxxxxxxxxxxxx. Impreza trwała do godziny 1.00 w nocy. Sołtys podkreślił, iż 

xxxxxxxxxxxxxxxx osobiście nie upomniała organizatorów, że jest jak twierdzi głośno. 



 
 

3 
 

Ponadto sołtys zaznaczył, iż Posterunek Policji w Leśnicy został poinformowany i przyjął do 

wiadomości informację o organizacji festynu wiejskiego. Podkreślił, iż festyn w sołectwie jest 

imprezą cykliczną tj. odbywa się raz w roku od trzech lat i dotychczas nie spotkał się ze 

sprzeciwem ze strony mieszkańców. 

 

Burmistrz Jastrzembski dodał, iż zgodnie ze Statutem sołectwa Krasowa do zadań sołectwa 

należy między innymi organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów i zawodów 

sportowych  w celu wspierania integracji lokalnej społeczności. 

Festyn wiejski odbywał się na gruncie prywatnym za zgodą właściciela gruntu. Jednocześnie 

zdaje sobie sprawę, iż ktoś z mieszkańców może być niezadowolony. 

 

Pani Gizela Szendzielorz – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury w Leśnicy zaproponowała, 

aby xxxxxxxxxxxxxx włączyła się na przyszłość w organizację imprezy, ponieważ jako  

mieszkaniec również tworzy sołectwo. Podkreśliła, że wówczas może zmieniłaby nastawienie.  

Ponadto Pani Szendzielorz dodała, iż festyn wiejski nie był imprezą masową. Jednocześnie 

nadmieniła, iż sołtys jest osobą dobrze zorganizowaną i to dzięki niemu  sołectwo Krasowa 

znowu odżyło. 

 

Komisja Rewizyjna badając sprawę dotyczącą rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx z  xxxxxxxxx 

na działalność Sołtysa wsi Krasowa w przedmiocie zakłócenia ciszy nocnej podczas 

organizowanego festynu wiejskiego nie dopatrzyła się ze strony sołtysa nienależytego 

wykonania obowiązków. 

Komisja Rewizyjna po przegłosowaniu jednogłośnie uznała, iż przedmiotowa skarga jest 

nieuzasadniona (głosowało 3 członków komisji). 

 

Ad. pkt 3 

Nie poruszono innych spraw. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 

 

 

 

  


