
PROTOKÓŁ NR XXXV/21 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28-12-2021 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:24 tego 
samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Tomasz Sitnik 

2. Marek Nowak 

3. Ryszard Froń 

4. Roland Reguła 

5. Krzysztof Walusz 

6. Beata Socha 

7. Wiktor Barteczko 

8. Teodor Wyschka 

9. Krzysztof Piechota 

10. Ryszard Golly 

11. Zygmunt Pakosz 

12. Maria Reinert 

13. Teresa Kwoczała 

 
Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Krzysztof Pospieschczyk 

2. Rudolf Gajda 

 
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 

13 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. 

Następnie 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 28 grudnia 2021 r. i zarządził głosowanie 

w kwestii jego przyjęcia. 
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Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy. 

(15:05)  

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, 

Tomasz Sitnik, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, 

Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Teresa Kwoczała 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk  

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie przyjęli porządek obrad Sesji Rady 

Miejskiej w dniu 28 grudnia 2021 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 

roku. (15:05)  

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

z dnia 29 listopada 2021 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 r. 

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

29 listopada 2021 roku. (15:06)  

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Maria Reinert, 

Krzysztof Piechota, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha, 

Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Protokół Nr XXXIV/21 z sesji Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 roku. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:07) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz 

zmiany, które wyniknęły z potrzeby wprowadzenia od czasu przesłania radnym 

projektu uchwały. 

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

temacie?  

Przewodniczący obrad zarządził krótką przerwę w celu wprowadzenia nowego 

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

uwzględniającego również przedstawione zmiany.  

⁓ 

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektu uchwały. 

⁓ 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii jej 

podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. (15:11) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, 

Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Ryszard Golly, 

Wiktor Barteczko, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/226/21 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Leśnica na 2021 rok. (15:11) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu gminy Leśnica na 2021 rok 

oraz zmiany, które wyniknęły z potrzeby wprowadzenia od czasu przesłania radnym 

projektu uchwały. 

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

temacie?  



4 
 

Przewodniczący obrad zarządził krótką przerwę w celu wprowadzenia nowego 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Leśnica na 2021 rok 

uwzględniającego również przedstawione zmiany.  

⁓ 

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektu uchwały. 

⁓ 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu gminy Leśnica na 2021 rok i zarządził głosowanie w kwestii 

jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Leśnica na 

2021 rok. (15:17) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, 

Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Beata Socha, Ryszard Golly, 

Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/227/21 w sprawie 

zmian budżetu gminy Leśnica na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

(15:17) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 

13 grudnia 2021 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie wnosząc 

żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

Następnie odczytał Uchwałę Nr 471/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pan Burmistrz stwierdził, iż od momentu przesłania radnym projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zaszła konieczność 

wprowadzenia poniższych zadań z uwagi na wydłużenie okresu ich realizacji: 

- modernizacja drogi gminnej 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej, 

- modernizacja drogi gminnej nr 105896 O ul. Ogrodowa w Lichyni, 

- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy 

wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej, 

- adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej 

-w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej. 

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

⁓ 

Krótka przerwa w celu wprowadzenia zmienionego projektu uchwały. 

⁓ 

Przewodniczący obrad przedstawił zmieniony projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. (15:24) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Wiktor 

Barteczko, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Ryszard 

Golly, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/228/21 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok: (15:24) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy poświęcone między innymi 

tematyce dotyczącej budżetu gminy na 2022 rok. Komisje przeprowadziły analizę 

projektu budżetu gminy na 2022 rok, w wyniku której pozytywnie zaopiniowały 

przedmiotowe materiały. 
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Następnie 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 2022 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. 

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 poinformował, że Pan Burmistrz przedstawi projekt 

autopoprawek do projektu budżetu gminy w podpunkcie e. procedury uchwalenia 

budżetu, w którym też odbędzie się ich przegłosowanie. 

Następnie przewodniczący obrad przystąpił się do realizacji porządku obrad zgodnie 

z wymogami ujętymi w procedurze uchwalania budżetu. 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej; (15:24) 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały budżetowej. 

b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej na 2022 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej; (15:34) 

Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 457/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2022 r. oraz 

Uchwałę  Nr 458/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2022 r. 

Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

c. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji; (15:37) 

Przewodniczący poinformował, iż komisje stałe Rady Miejskiej przedłożony projekt 

budżetu zaopiniowały pozytywnie i nie sformułowały żadnych wniosków. 
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d. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji; (15:38) 

Przewodniczący poinformował, że związku z tym, że nie zgłoszono żadnych wniosków, 

nie zachodziła potrzeba zajmowania stanowiska w tym zakresie. 

e. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu; (15:38) 

Pan Burmistrz przedstawił projekt autopoprawek do projektu uchwały budżetowej 

przedstawionej na posiedzeniu komisji. 

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

akceptują wprowadzenie przedstawionych zmian? 

Następnie przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 

Głosowanie w sprawie wprowadzonych autopoprawek przez Pana Burmistrza do 

projektu budżetu gminy. (15:47) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Maria Reinert, Wiktor Barteczko, 

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Ryszard Golly, 

Beata Socha, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła autopoprawki do uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok. 

⁓ 

Krótka przerwa w celu wprowadzenia zmienionego projektu uchwały. 

⁓  

f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. (15:48) 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały wraz autopoprawkami i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 

rok (15:48) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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Wiktor Barteczko, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Roland Reguła, 

Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, 

Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/229/21 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego. (15:49) 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 13 grudnia 2021 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. (15:51) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Zygmunt 

Pakosz, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Teodor 

Wyschka, Ryszard Golly, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/230/21 w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica". (15:51) 

Pan Andrzej Iwanowski - Zastępca Burmistrza poinformował, iż „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej” jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zakresem cały 

teren gminy Leśnica. W planie znajdują się zadania realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego, ale również zadania osób fizycznych, które chcą pozyskać 

dofinansowania na realizację zadań z Unii Europejskiej. Dodał, iż kilka miesięcy temu 

Muzeum Śląska Opolskiego zwróciło się do nas z prośbą o wprowadzenie zadania pod 

nazwą „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Muzeum Czynu 

Powstańczego w Górze Świętej Anny”. Aktualizacja jest niezbędna, aby Muzeum 

Śląska Opolskiego mogło zrealizować z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego wyżej wymienione zadanie. Ponadto przy okazji aktualizacji 

tegoż planu wprowadzono aktualizację zadań realizowanych przez gminę Leśnica. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica" 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica". (15:57) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Maria Reinert, 

Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, 

Ryszard Froń, Beata Socha, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/231/21 w sprawie 

przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśnica". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. (15:57) 

Pani Barbara Tiszbierek - Inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich poinformowała, 

iż Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jest kontynuacją Programów 

obowiązujących w latach poprzednich, które zakładają realizację działań zawartych 
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w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych od alkoholu, jak również przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie 

z ustawami należy do zadań własnych gminy. W 2022 roku planuje się realizację 

programów profilaktycznych, których głównym celem jest zwiększenie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi problemami, złością, radzenia sobie z przejawami agresji 

oraz zwiększenie wiedzy wśród młodzieży i dorosłych o instytucjach świadczących 

pomoc. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

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 2022 rok. (16:03) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Teresa 

Kwoczała, Marek Nowak, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Beata 

Socha, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/232/21 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania 

rodziny na lata 2021 – 2023. (16:04) 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 13 grudnia 2021 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 

2021 – 2023 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie? 
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Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 – 2023 i zarządził głosowanie 

w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 

wspierania rodziny na lata 2021 – 2023. (16:06) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, 

Marek Nowak, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, 

Ryszard Golly, Ryszard Froń, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/233/21 w sprawie 

uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 – 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021 – 2025. (16:06) 

Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 13 grudnia 2021 r. 

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie, pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 

nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021 – 2025. (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, 

Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Beata Socha, Ryszard Froń, Teodor 

Wyschka, Krzysztof Walusz, Marek Nowak 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/234/21 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 

12. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 

2022. (16:09) 

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.  

Następnie zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do przesłanych planów pracy 

komisji?  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do realizacji pkt 13. 

13. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

(16:09) 

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

gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie: 

- podpisano aneks z firmą DOMAX na przesunięcie terminu realizacji zadania 

dotyczącego remontu ulicy Ogrodowej w Lichyni, 

- zakończono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do terenów inwestycyjnych 

w Krasowej, a w dniu 21 grudnia br. odbył się odbiór końcowy tego zadania, 

- zakończono budowę zbiornika, który będzie wykorzystywany do nawadniania boiska 

sportowego w Kadłubcu, 

- trwają prace związane z przebudową budynku komunalnego w Leśnicy przy ulicy 

Kościelnej 1 i 3, 

- trwają prace związane z przebudową klubu wiejskiego w Kadłubcu. 

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone 

w okresie międzysesyjnym: 
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- 30 listopada br. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu policyjnego 

przeznaczonego dla Posterunku Policji w Leśnicy, 

- 7 grudnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron w zakresie 

rozbudowy sieci energetycznej do strefy inwestycyjnej w Krasowej oraz w temacie 

wymiany oświetlenia na terenie gminy Leśnica na oświetlenie LED-owe, 

- 8 grudnia br. w formie online odbyło się spotkanie z sołtysami, 

- 9 grudnia br. odbył się Zarząd Związku Gminno-Powiatowego "Jedź z Nami" 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 

- 13 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej 

w Leśnicy w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok, 

- 14 grudnia br. podpisano umowę dotacji dla OSP Zalesie Śląskie z przeznaczeniem 

na zakup sprzętu do cięcia samochodów, 

- 16 grudnia br. odbyło się spotkanie w gminie Ujazd dotyczące konferencji UNESCO, 

podczas której wpisano dywany kwietne między innymi z Zalesia Śląskiego na Krajową 

Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, 

- 18 grudnia br. odbył się Gminny Zarząd OSP, 

- 19 grudnia br. w stodole w Parku Miejskim w Leśnicy odbył się koncert kolęd, który 

można było oglądać w formie online, 

- 20 grudnia br. odbył się odbiór inwestycji powiatowej dotyczącej budowy mostu 

w ciągu ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy, 

- 22 grudnia br. odbył się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 

- 22 grudnia br. odbyło się spotkanie ze Starostą Strzeleckim w temacie inwestycji 

gminnej dotyczącej budowy rond na dwóch końcach ulicy Polnej w Leśnicy, 

- 23 grudnia br. wigilia dla samotnych została zorganizowana jak w roku ubiegłym, 

gdzie posiłek świąteczny został dostarczony osobom samotnym do domów, 

- 28 grudnia br. w formie online odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku 

Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" z siedzibą w Strzelcach Opolskich. 

14. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. 

(16:15) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 14 grudnia 

br. wpłynęły roczne plany pracy komisji problemowych, które zostały przedstawione 

w pkt. 12 porządku obrad. 

15. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym. (16:16) 
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Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 13 grudnia 

br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Tematyka posiedzenia została poruszona na dzisiejszej sesji. 

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

Przewodniczący obrad poinformował, iż planowany terminarz sesji Rady Miejskiej 

w Leśnicy na 2022 rok 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 ostatnią środę miesiąca. 

Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z propozycją odznaczenia Pana Błażeja Duka 

tytułem Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej za wkład pracy, którą poświęcił przy tworzeniu 

zdjęć kwietnych dywanów. 

Pan Burmistrz poinformował, iż w tym zakresie należy złożyć stosowny wniosek. 

Radny Pan Roland Reguła w imieniu mieszkańców podziękował za remont mostku na 

ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy. Ponadto zwrócił się uwagę, iż nowo powstały chodnik 

położony bezpośrednio przy ulicy może stwarzać niebezpieczeństwo. Jeżeli 

samochód wpadnie w tym miejscu w poślizg, a na chodniku w danym momencie 

będzie się znajdować się pieszy to może dojść do wypadku. Dodał, iż mieszkańcy 

zwrócili uwagę na balustradę, która nie wygląda zbyt ładnie i przypomina czasy 

PRL- u, w związku z tym, aby rozważyć jej wymianę. 

Rady Pan Teodor Wyschka podziękował za szybką reakcję ZGK w Leśnicy w temacie 

posypania oblodzonej drogi - ulica Ogrodowa w Lichyni. Podziękował również 

za naprawę lampy ulicznej znajdującej się na parkingu przy kościele w Lichyni. 

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem, czy do terenów inwestycyjnych 

w Krasowej zostanie doprowadzona sieć gazowa? 

Pan Burmistrz poinformował, iż Polska Spółka Gazownictwa będzie projektować 

podłączenie sieci gazowej do terenów inwestycyjnych w Krasowej. Ponadto dodał, 

iż chciałby, aby sieć została również doprowadzona do Krasowej i Raszowej. 

Rady Pan Teodor Wyschka poinformował, iż w Lichyni na ulicy Ogrodowej powstały 

dość duże dziury, które trzeba by załatać. 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten zostanie rozwiązany jak tylko pogoda się 

poprawi.  

Rady Pan Ryszard Froń dodał, iż przy urzędzie, na drodze powiatowej, również 

pojawiły się dziury. 

Rady Pan Ryszard Golly poinformował, iż na drodze pomiędzy Olszową 

a Czarnocinem również pojawiły się ubytki, które należy załatać. 
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Radny Pan Roland Reguła zwrócił uwagę, iż na ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy 

w sąsiedztwie boiska Orlik, znaki drogowe nadal nakazują jazdę z prędkością 30 km 

na godzinę, a inwestycja na tym odcinku została zakończona. 

Pan Burmistrz poinformował, iż znaki te prawdopodobnie zapomniano zdjąć. 

17. Zamknięcie sesji. (16:24) 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (16:24) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 


