
PROTOKÓŁ NR XXXII/21 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 27 września 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27-09-2021 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:21 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. Beata Socha 

7. Wiktor Barteczko 

8. Krzysztof Pospieschczyk 

9. Teodor Wyschka 

10. Krzysztof Piechota 

11. Ryszard Golly 

12. Zygmunt Pakosz 

13. Maria Reinert 

14. Teresa Kwoczała 
 
Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Krzysztof Walusz 

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

zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

1. Otwarcie sesji: (15:01) 

a. stwierdzenie quorum, (15:01) 

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. (15:02) 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad. 

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

27 września 2021 roku. (15:04) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 



2 
 

Rudolf Gajda, Marek Nowak, Roland Reguła, Maria Reinert, Beata Socha, Ryszard 

Golly, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, 

Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz 

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

27 września 2021 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 sierpnia 2021 

roku (15:04)  

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

z dnia  30 sierpnia 2021 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. 

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

30 sierpnia 2021 roku. (15:05) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof 

Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof 

Piechota, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Beata Socha, Roland Reguła 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz  

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

z dnia 30 sierpnia 2021 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:06)  

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. (15:09) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, 

Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, 

Marek Nowak, Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/205/21 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

2021 rok (15:09)  

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? 

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem na jakim odcinku zostanie 

wyremontowana ścieżka rowerowa? Czy będzie to ścieżka rowerowa pomiędzy 

Lichynią a Zalesiem Śląskim? 

Pan Burmistrz poinformował, iż Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

w I etapie planuje wyremontować ścieżkę rowerową rozpoczynając od skrętu w ulicę 

Daszyńskiego, która prowadzi do wodociągu, do centrum Lichyni w okolice kościoła. 

Otwarcie ofert na to zadanie Starostwo Powiatowe planuje na dzień 11 października 

br. 

Wobec braku dalszych 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. (15:22) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, 

Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Marek 

Nowak, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz  

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/206/21 w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

na rzecz Powiatu Strzeleckiego (15:22)  

Pan Burmistrz poinformował, iż w uchwale budżetowej, która została podjęta przez 

radnych w poprzednim punkcie, zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji 

celowej z przeznaczeniem dla Powiatu Strzeleckiego. Dotacja ta  związana jest 

z remontem ścieżki rowerowej biegnącej równolegle do drogi powiatowej w Lichyni, 

jednakże aby przekazać środki finansowe konieczne jest podjęcie stosownej uchwały. 

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu 

Strzeleckiego i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:25) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof 

Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, 

Krzysztof Piechota, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz  

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/207/21 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica (15:25) 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia 

Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 20 września br. Komisja po 

przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad 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. (15:28) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Maria Reinert, 

Krzysztof Piechota, Krzysztof Pospieschczyk, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, 

Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/208/21 w sprawie 

zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Leśnica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej 

(15:28) 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 3 września br. Komisja po 

przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej nie wnosząc żadnych uwag, ani 

zastrzeżeń. 

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

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody ożywionej i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 
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Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

ożywionej. (15:33) 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Teodor 

Wyschka, Maria Reinert, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Walusz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/209/21 w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody ożywionej. 

8. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 

roku (15:33) 

Przewodniczący obrad poinformował, iż Burmistrz Leśnicy zarządzeniem 

Nr 0050.404.2021 z  dnia 30 sierpnia 2021 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Leśnicy 

informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. 

Powyższa informacja została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Informację przekazano również wszystkim radnym Rady 

Miejskiej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 331/2021 z dnia 13 września 

2021 r. wydała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

za pierwsze półrocze 2021 r. 

Następnie przewodniczący obrad przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. 

Uchwała w załączeniu niniejszego protokołu. 

9. 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: 

-w najbliższych dniach ma nastąpić uruchomienie instalacji gazowej w budynku po 

byłym gimnazjum w Leśnicy, 
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-trwają prace związane z remontem budynku komunalnego znajdującego się przy ulicy 

Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy, 

-dokonano rozbiórki budynku Klubu Wiejskiego w Kadłubcu. Na ten moment trwają 

prace geodezyjne związane z ustaleniem poziomu zerowego, 

-trwają działania związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Leśnica. Ankiety 

dotyczące tworzenia strategii mieszkańcy gminy mogą wypełniać w formie papierowej 

lub elektronicznej, 

-trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ulicy XV Lecia 

w Zalesiu Śląskim, 

-trwają prace związane z budową sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Krasowskiej 

pomiędzy Krasową a Leśnicą, 

-zakończono projektowanie zbiornika na wodę dla LZS Kadłubiec, 

-rozpoczęto prace na drodze transportu rolnego między Lichynią a Łąkami Kozielskimi, 

-w najbliższych dniach planuje się rozstrzygnięcie przetargu na modernizację ulicy 

Ogrodowej w Lichyni.  

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone 

w okresie międzysesyjnym: 

-8 września br. w Olszowej odbyło się Walne Zgromadzenie Opolskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej z siedzibą w Opolu,  

-w miesiącu wrześniu br. odbywają się zebrania sołeckie w sprawie funduszu 

sołeckiego na 2022 rok oraz poruszane są bieżące tematy, 

-podpisano umowę z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych stanowiących przedłużenie ulicy Lompy w Lichyni, 

-11 września br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodzinnych Ogródków 

Działkowych w Leśnicy, 

-12 września br. odbyły się dożynki sołeckie w Dolnej, 

-od 17-19 września br. Gmina Leśnica gościła przedstawicieli z partnerskiej gminy 

Crostwitz, którzy brali również udział w dożynkach gminnych, 

-18 września br. odbyły się gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, 

-20 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami LZS w sprawie finansowania 

na 2022 rok, 

-22 września br. odbyło się spotkanie ze Starostą Strzeleckim w temacie stanu dróg 

powiatowych na terenie gminy Leśnica. 

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady 

(15:45)  
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Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 13 września br. wpłynęło pismo 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii na temat informacji 

o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. 

Pismo to zostało przedstawione w punkcie 8. 

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym (15:46)  

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu: 

• 3 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

• 8 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

• 20 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, 

• 23 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej. 

Następnie kolejno przewodniczący komisji: Pan Rudolf Gajda, Pani Maria Reinert, 

Pan Tomasz Sitnik oraz Pan Ryszard Froń przedstawili tematykę posiedzeń. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (15:51) 

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z zapytaniem skierowanym do radnej Pani Marii 

Reinert, czy Komisja Rewizyjna podczas wizytacji placów zabaw zauważyła problem 

związany z ogrodzeniem na placu zabaw na Osiedlu Nr 2 w Leśnicy? 

Pani Maria Reinert poinformowała, iż podczas tegorocznej kontroli Komisja Rewizyjna 

nie wizytowała tego placu zabaw. 

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy pismo skierowane do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące utrudnionego wjazdu na 

pola w Kadłubcu w związku z ustawieniem betonowych zapór zostało już przesłane? 

Zastępca Burmistrza poinformował, iż pismo zostało przygotowane, a wysłane 

zostanie dopiero jak tylko będzie podpisane przez rolników, którzy są właścicielami 

pól. 

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem, czy Starosta Strzelecki Józef 

Swaczyna podczas spotkania dotyczącego stanu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Leśnica, zwrócił uwagę na dziurę w drodze pomiędzy autostradą A4 a Dolną? 

Pan Burmistrz poinformował, iż Starosta Strzelecki nie mówił nic na temat tego ubytku. 

Radny Pan Teodor Wyschka zauważył, iż ścieżka rowerowa pomiędzy Zalesiem 

Śląskim a Lichynią jest w złym stanie. Po deszczach, w ubytkach powstałych na 

ścieżce rowerowej znajduje się dużo wody, bądź też błota, które spływa z pól, a to 

stanowi zagrożenie dla rowerzystów.  
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Pan Burmistrz poinformował, iż w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

przedstawiono model utrzymania ścieżek rowerowych w okresie zimowym. Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przy okazji odśnieżania dróg gminnych w Zalesiu 

Śląskim, będzie również odśnieżać ścieżki rowerowe, a Powiat Strzelecki przekaże 

środki finansowe na ten cel. Dodał, iż zaproponowano również utrzymanie ścieżek 

rowerowych znajdujących się przy drogach powiatowych w okresie letnim (plewienie 

oraz usuwanie błota spływającego z pól), lecz Powiat Strzelecki zastanawia się nad 

tym rozwiązaniem. 

Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż sprawa błota na ścieżce 

rowerowej pomiędzy Zalesiem Śląskim a Lichynią była już dwukrotnie zgłaszana do 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, jednakże nadal nie została 

rozwiązana. Podobna sytuacja miała miejsce z uszkodzonym oznakowaniem 

drogowym na wysokości cmentarza w Dolnej. Fakt ten został zgłoszony, lecz nadal nie 

rozwiązany. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk poinformował, iż w październiku 2020 roku do 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich została zgłoszona potrzeba 

utworzenia przejścia dla pieszych obok przedszkola w Kadłubcu, lecz do dnia 

dzisiejszego przejście nie powstało. Ponadto zwracał się z prośbą o ustawienie 

znaków tonażowych dla przejeżdżających samochodów ciężarowych przez sołectwo 

Kadłubiec, co również nie zostało załatwione. 

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę, iż są to drobne sprawy, które 

powinny być na bieżąco załatwiane. Dodał, iż rozumie, że Powiat Strzelecki nie ma 

wystarczających środków finansowych na duże inwestycje, ale sprawy, które są 

zgłaszane na bieżąco w większości są drobnymi sprawami i powinny być w możliwie 

jak najkrótszym czasie załatwiane. Zaproponował, aby na kolejną sesję zaprosić Pana 

Starostę tak, aby mógł wypowiedzieć się w powyższych sprawach. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk dodał, iż Pan Starosta posiada wiedzę na temat 

dróg powiatowych biegnących prze Gminę Leśnica, więc zaproszenie na sesję jest 

niecelowe.  

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił uwagę, iż spotkanie z Panem Starostą odbyło 

się kilka miesięcy temu, a więc on doskonale wie co należy zrobić na drogach. Dodał, 

że jeżeli pracownik zgłosi Staroście sprawy, które należy wykonać to one zostają 

wykonane, tak jak po sesji, w której brał on udział. 

Radny Pan Ryszard Golly w imieniu MDP Zalesie Śląskie złożył na ręce Burmistrza 

Leśnicy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy podziękowania za 

dofinansowanie wyjazdu na krajowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Koninie podczas których drużyna MDP Zalesie Śląskie zakwalifikowała się na 

zawody międzynarodowe. 

Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest zadanie 

związane z wymianą oświetlenia w Gminy Leśnica na lampy LED’owe? W związku 
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z tym, iż zbliża się sezon zimowy zmrok zapada znacznie szybciej, przez co 

widoczność na drogach, a zwłaszcza na przejściach dla pieszych, które są źle 

doświetlone jest gorsza. 

Pan Burmistrz poinformował, iż początkowo firma Tauron miała realizować zadanie 

we własnym zakresie. Jednakże po wstępnych obliczeniach postanowiła zlecić 

to zadanie zewnętrznej firmie. Jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty to firma Tauron 

przedstawi gminie ofertę cenową na realizację tego zadania.  

Dodał, iż na rynku brakuje specjalnych chipów, które są montowane w lampach. 

W związku z tym inwestycja może być droższa, gdyż pozyskanie dostępnych na rynku 

chipów jest możliwe, lecz za dużo większą kwotę. 

 
Pan Ryszard Froń stwierdził, iż inwestycja nie powinno być realizowane za wszelką 

cenę, za wyższe kwoty, ponieważ oświetlenie na terenie gminy  jest nie najgorsze.  

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, jak dokładnie będzie 

wyglądało odśnieżanie ścieżek rowerowych? Czy sołtys będzie musiał zgłaszać 

potrzebę odśnieżania? 

Pan Burmistrz poinformował, iż sołtys nie będzie musiał zgłaszać potrzeby 

odśnieżania ścieżek rowerowych. Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Leśnicy jadący odśnieżać drogi gminne do Zalesia Śląskiego, zamiast wracać 

drogami powiatowymi będzie odśnieżać ścieżki rowerowe, tak, aby najskuteczniej 

wykorzystać ten przejazd. 

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, iż w związku z przebudową stacji kolejowej 

w Raszowej rozmontowano stojak rowerowy wraz z parkingiem rowerowym, które 

sołectwo utworzyło we własnym zakresie kilkanaście lat temu. Dodała, iż ma obawy, 

że PKP kończąc inwestycję nie doprowadzi tego miejsca do stanu pierwotnego. 

Zastępca Burmistrza poinformował, iż kontaktował się z w tym zakresie z PKP. 

W ramach bieżącej inwestycji nie przewidziano żadnych zmian, co za tym idzie, nie 

przewidziano utworzenia parkingu rowerowego. Dodał, iż jest w kontakcie z zarządcą 

nieruchomości i na podstawie wstępnych ustaleń przyjedzie on na miejsce ocenić, jak 

wygląda sytuacja. 

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem co z firmą, która jakiś czas temu 

interesowała się terenami inwestycyjnymi w Krasowej? Ponadto zwrócił uwagę 

na potrzebę przycięcia drzew w Krasowej obok strefy ekonomiczna. 

Pan Burmistrz poinformował, iż inwestor zajmujący się branżą papierniczą wynajął 

polską firmę, która porównuje naszą lokalizację oraz inną pod wieloma aspektami, 

więc temat jeszcze nie został rozstrzygnięty. Odnośnie drzew poinformował, 

iż planowo mają zostać wycięte dwa rzędy drzew, lecz najpierw należy złożyć wniosek 

do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w tym zakresie. 
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13. Zamknięcie sesji (16:21)  

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (16:21) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 

 


