
PROTOKÓŁ NR XXXI/21 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 30-08-2021 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 16:24 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

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. Krzysztof Pospieschczyk 
10. Teodor Wyschka 
11. Krzysztof Piechota 
12. Zygmunt Pakosz 
13. Maria Reinert 
14. 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. 

1. Otwarcie sesji: (15:00) 

a. stwierdzenie quorum (15:00) 

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

14 radnych, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może 

obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska. 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:01) 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad. 

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

30 sierpnia 2021 roku. (15:05) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Ryszard Froń, 

Zygmunt Pakosz, Krzysztof Pospieschczyk, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Wiktor 

Barteczko, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Beata Socha, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

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

30 sierpnia 2021 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca 2021 

roku. (15:06) 

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

z dnia  28 czerwca 2021 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. 

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

28 czerwca 2021 roku. (15:07) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Beata Socha, Maria Reinert, 

Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Marek 

Nowak, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XXX/21 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 28 czerwca 2021 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:07) 

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski 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 jej 

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

finansowej. (15:12) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Beata Socha, 

Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Marek Nowak 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/202/21 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 

2021 rok. (15:12) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy Leśnica 

na 2021 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 i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

Leśnica na 2021 rok. (15:30) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof 

Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Maria Reinert, 

Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Beata Socha, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/203/21 w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Leśnica na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (15:31) 

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza Leśnicy poinformował, iż w Gminie 

Leśnica obowiązuje strategia rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011-2021. W związku 

z tym, iż czas ważności tego dokumentu dobiega końca należy przystąpić do 

sporządzenia nowej strategii na lata 2022-2032. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć 

sporządzając ten dokument jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032 oraz określenie 

szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. Dodał, iż czas przygotowania strategii wynosi około 6 miesięcy, 

a następnie  do 13 miesięcy  po przeprowadzeniu konsultacji oraz wszelkich 

uzgodnień planowane jest przedłożenie uchwały określającej strategię rozwoju gminy 

na kolejne lata. 

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 przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 

2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (15:35) 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Teodor 

Wyschka, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Ryszard Golly 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/204/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032 
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oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, 

w tym trybu konsultacji. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

(15:36)  

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

gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie: 

- zakończono budowę chodnika pomiędzy ulicą Polną a Sarnesa w Leśnicy,  

- dokonano odbioru częściowego zadania związanego z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w Zalesiu Śląskim -  etap III, 

- trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych 

w Krasowej,  

- trwają prace geodezyjne dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

pomiędzy Lichynią a Łąkami Kozielskimi,  

- zakończono remont chodnika na placu Marka w Leśnicy,  

- 25 sierpnia br. uzyskano pozwolenie na budowę wiaty biesiadnej w miejscowości 

Lichynia. W ramach tego zadania zostanie również wykonana pod wiatę nawierzchnia 

z kostki brukowej, 

- trwają prace związane z budową instalacji gazowej wraz z remontem kotłowni 

w Szkole Podstawowej w Leśnicy oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony 

Krajobrazu Historycznego w Leśnicy 

- zakończono remont kuchni w Szkole Podstawowej w Leśnicy, 

- 4 sierpnia br. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

o uzupełnienie wniosku odnośnie zadania dotyczącego przebudowy zaplecza na 

boisku sportowym przy ulicy Krasowskiej w Leśnicy oraz przebudowy terenu 

rekreacyjnego przy ulicy Goreckiego w Leśnicy, 

- trwa przebudowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy, 

- trwa przebudowa Klubu Wiejskiego w Kadłubcu, 

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone 

w okresie międzysesyjnym: 

- 29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Powiatowo-

Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 

- 29 czerwca br. podpisano umowę z firmą ALOG z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na 

remont budynku przy ulicy Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy, 

-30 czerwca br. odbyło się spotkanie z potencjalnym niemieckim inwestorem z branży 

papierniczej, który jest zainteresowany terenami inwestycyjnymi w Krasowej, 
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- 6 lipca br. odbyło się spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w tematyce 

wprowadzenia programu Polskiego Ładu, 

- 8 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 

-17 lipca br. odbyło się zebranie wyborcze w OSP Raszowa, 

-27 lipca br. odbyło się wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie 

małżeńskie, 

-28 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron w zakresie 

LED'yzacji gminy Leśnica, 

- 4 sierpnia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa 

w Opolu w zakresie rozbudowy sieci gazowej w gminie Leśnica, 

- 12 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, którego głównym tematem była 

budowa PSZOK'a na terenie gminy Leśnica. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił uwagę, aby PSZOK na terenie gminy 

Leśnica był powierzchniowo większy niż ten w Zdzieszowicach, ponieważ jest on 

zdecydowanie za mały, co utrudnia manewrowanie pojazdami. Ponadto przy 

zatrudnianiu należałoby rozważyć zatrudnienie mężczyzny, który pomagałby przy  

wyładunku ciężkich rzeczy.  

Pan Burmistrz poinformował, iż wyciągnięto bardzo głębokie wnioski płynące 

z funkcjonalności Pszok'a Zdzieszowice. Planowany PSZOK w Leśnicy ma być 

większy, aby w jednym czasie mogło z niego korzystać więcej pojazdów. 

- 27-29 sierpnia br. w Koninie odbyły się Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminę Leśnica reprezentowały drużyny OSP 

Raszowa oraz OSP Zalesie Śląskie. W klasyfikacji generalnej drużyny z jednostki OSP 

Raszowa w różnych kategoriach zajęły jedno pierwsze miejsce, dwa drugie miejsca 

i jedno trzecie miejsce. Drużyna MDP Zalesie Śląskie zajęła drugie miejsca. 

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. 

(15:52)  

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

• w dniu 2 lipca br. wpłynęło pismo Prokuratury Okręgowej w Opolu w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/149/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 roku 

w sprawie Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Leśnica, 
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• w dniu 17 sierpnia br. wpłynęła pismo Wojewody Opolskiego dotyczące analizy 

oświadczeń majątkowych Burmistrza Leśnicy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Leśnicy. 

Tematyka w tych sprawach zostanie poruszona na kolejnych sesjach. 

• W dniu 27 sierpnia br. wpłynęło pismo Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zapoznania 

się w wynikami kontroli „Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych”. Osoby 

zainteresowane mogą skorzystać ze wskazanego linku i zapoznać się z tą tematyką. 

8. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym. (15:53)  

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 26 sierpnia 

2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej. 

Następnie Pan Tomasz Sitnik przedstawił tematykę posiedzenia. 

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (15:56)  

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę na betonowe zapory (oddzielające pasy 

ruchu) ustawione wzdłuż drogi dojazdowej na pola w Kadłubcu, które są 

problematyczne dla rolników, ponieważ mają oni utrudniony wjazd na pola.  

Pan Burmistrz poinformował, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

podjęła decyzję o umieszczeniu tych zapór w związku z rzekomym podorywaniem 

drogi przez rolników.  

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił uwagę, iż pas zieleni oddzielający pola 

od drogi na całym tym odcinku ma ok. 50-70 cm, tylko w nielicznych miejscach jest on 

węższy. Dodał, iż ustawienie tych zapór to bardzo radykalny krok ponieważ wystają 

z nich metalowe pręty, które mogą uszkadzać maszyny rolnicze.  

Pan Burmistrz zauważył, iż zapory te stoją na gruncie należącym do Generalnej 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, iż jest przekonany, że kierownik GDDKiA 

w uzgodnieniu z rolnikami dojdzie do porozumienia w sprawie usytuowania zapór tak, 

aby nie utrudniały wjazdu na pola. 

Pan Pospieschczyk zauważył, iż zapory musiałyby zniknąć z całej szerokości pól, 

ponieważ jeżeli zostaną one na rogu pól to nadal będą problematyczne. Dodał, 

iż pojazdy ciężarowe, które je dostarczały, nie dojeżdżały drogą serwisową autostrady, 

lecz drogą gminną, obok młyna w Kadłubcu, co spowodowało zarwanie asfaltu. 

Radny Pan Rudolf Gajda dodał, iż nasyp drogi prowadzącej nad autostradą jest 

zakrzewiony, a osoby odpowiedzialne za wykaszanie nasypu nie usuwają krzewów. 

Pan Barteczko zaproponował, aby GDDKiA poszerzyła swój pas drogowy, wtedy nie 

będzie żadnego problemu. 

Pan Pospieschczyk zaproponował wydzierżawienie tego pasa drogowego. 
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Zastępca Burmistrza zaproponował, aby na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA, 

które odbędzie się w piątek (tj. 03.09.2021 r.) omówić wszystkie tematy. 

Pan Pospiesczyk stwierdził, iż spotkanie jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ 

sprawę tą trzeba załatwić. Dodał, iż podczas deszczów, gdy zbiornik na wodę należący 

do GDDKiA był przepełniony, a woda wylała na pola należące do rolników z gminy 

Leśnica to służby autostrady nie reagowały. 

Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy plac zabaw na ulicy 

Goreckiego w Leśnicy będzie remontowany? 

Pan Burmistrz poinformował ich złożono wniosek o dofinansowanie zadania. 

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z prośbą o ustawienie oznakowania ograniczenia 

prędkości na ulicy Kościuszki w Leśnicy, ponieważ samochody na tym odcinku drogi 

poruszają się z nadmierną prędkością. Ponadto zwrócił uwagę na źle usytuowane 

tabliczki dla rowerzystów na ulicy Poprzecznej i Ludowej w Leśnicy, ponieważ 

zezwalają na jazdę pod zakaz. 

Pan Burmistrz poinformował, iż przy wjazdach do miejscowości Leśnica ograniczenie 

prędkości do 40 km/h. Odnośnie tabliczek dla rowerzystów poinformował, iż zostaną 

zmienione. 

Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia gałęzi drzew na ulicy 

Starostrzeleckiej w Leśnicy. 

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił uwagę na potrzebę przycięcia gałęzi drzew przy 

ulicy Krasowskiej w Krasowej. Zaproponował również, aby strefę inwestycyjną 

w Krasowej oznaczyć stosownymi znakami. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż gałęzie drzew na ulicy Starostrzeleckiej oraz Krasowskiej 

zostaną przycięte. Odnoście tablic poinformował, iż temat ten zostanie rozważony. 

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, iż na ulicy Słowackiego w Raszowej na 

wysokości leśniczówki należy przyciąć drzewa. 

Radna Pani Beata Socha zwróciła się z zapytaniem odnośnie zmiany lokalizacji 

przystanku dla dzieci szkolnych w miejscowości Wysoka, ponieważ miejsce jego 

usytuowania jest stosunkowo niebezpieczne.  

Pan Burmistrz poinformował, iż lokalizacja przystanku w miejscowości Wysoka nie 

zostanie zmieniona, ponieważ autobus jadący z Góry Św. Anny będzie zatrzymywać 

się na przystanku przy skrzyżowaniu co daje mu możliwość pojechania w trzech 

docelowych kierunkach tj. w prawo, w lewo lub prosto. Jeżeli przystanek byłby w innym 

miejscu to nie miałby jazdy w tylu kierunkach. Dodał, iż przystanek ten zdecydowanie 

należy doposażyć.  

Radna Pan Rudolf Gajda zaproponował, aby przy głównych ciągach komunikacyjnych 

oznakować kierunek jazdy na strefę inwestycyjną w Krasowej. 
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Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę koszy na śmieci 

w mieście Leśnica. Ponadto poinformował, iż mostek na ulicy Nad Potokiem 

w Leśnicy, który został kilka lat temu wyremontowany wymaga ponownej naprawy. 

Rany Pan Todor Wyschka zwrócił uwagę na zapchane rowy przydrożne, które 

powodują problem w czasie deszczu, ponieważ woda nie znajduje, ujścia co powoduje 

spływanie jej wraz z ziemią na drogi. 

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił uwagę, aby przy odbiorze gruzu w ramach 

mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była możliwość oddania 

go w większych ilościach bez konieczności pakowania go w worki. 

Radna Pani Maria Reinert omówiła sukces OSP Raszowa na Krajowych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Koninie. 

OSP Raszowa reprezentowały cztery drużyny, które zajęły następujące miejsca: 

 Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa A) - II miejsce, 

 Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa B) - II miejsce, 

 drużyna męska (grupa A) – I miejsce - MISTRZ POLSKI. 

 drużyna męska (grupa B) – III miejsce. 

Kobieca Drużyna Pożarnicza, grupa A oraz drużyna męska A będą reprezentowały 

Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej CTIF, która odbędzie się 

w przyszłym roku w Słowenii. Pani Radna podziękowała również radzie miejskiej za 

dofinansowanie wyjazdu, dzięki któremu drużyny miały możliwość wyjechania na 

zawody i tym samym reprezentowania Gminy Leśnica. 

Pan Burmistrz dodał, iż na zawody do Słowenii pojedzie również drużyna MDP Zalesie 

Śląskie, która zajęła 2 miejsce w krajowych zawodach. 

10. Zamknięcie sesji. (16:24)  

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXI Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (16:24) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 

 


