
PROTOKÓŁ NR XXXVII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28-02-2022 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 16:50 tego 
samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Ryszard Golly 
12. Maria Reinert 
13. Teresa Kwoczała 
 
Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Krzysztof Piechota 

2. Zygmunt Pakosz 

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

zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

1. Otwarcie sesji: (15:08) 

a. stwierdzenie quorum, (15:08) 

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. (15:11) 

Przewodniczący obrad poinformował, że Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę  

porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez dodanie do niego punktu dotyczącego 

projektu uchwały w sprawie poparcia przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego 

„Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 

Zmiana ta jest podyktowana obecną sytuacją mającą miejsce na Ukrainie. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 
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Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie w kwestii rozszerzenia porządku 

obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2022 roku. 

Głosowanie w kwestii rozszerzenia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 

28 lutego 2022 roku. (15:13) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Beata Socha, Ryszard Golly, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, 

Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Roland Reguła,Teodor Wyschka, Maria Reinert, 

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

-Krótka przerwa w celu wprowadzenia zmienionego porządku obrad do systemu- 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej 

w Leśnicy w dniu 28 lutego 2022 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku 

obrad. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 

2022 roku uwzględniającego proponowaną zmianę. (15:20) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Ryszard Golly, 

Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka, Marek 

Nowak, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

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

28 lutego 2022 r. 
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Przewodniczący obrad poprosił o powstanie i chwilą ciszy uczczenie ofiar trwającej 

wojny. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 lutego 2022 roku. 

(15:21) 

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

z dnia 2 lutego 2022 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 przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii 

przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 lutego 2022 r. 

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

2 lutego 2022 roku. (15:23) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Ryszard Froń, Roland Reguła, Krzysztof 

Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Rudolf 

Gajda, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XXXVI/22 z sesji Rady Miejskiej 

w Leśnicy z dnia 2 lutego 2022 roku. 

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. (15:24) 

Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy 

przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:27) 

Pan Burmistrz omówił zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany budżetu 

i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie? 
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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. (15:36) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Maria Reinert, 

Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, 

Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/241/22 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

2022 rok. (15:37) 

Przewodniczący obrad stwierdził, że proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy 

Leśnica na 2022 zostały przedstawione w poprzednim punkcie. 

Następnie 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 2022 rok i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

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

Leśnica na 2022 rok. (15:40) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Marek Nowak, 

Ryszard Froń, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, 

Wiktor Barteczko, Krzysztof Pospieschczyk, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 
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Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/242/21 w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok. 

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

na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:41) 

Pan Burmistrz poinformował, iż z budżetu gminy proponuje się przekazać dla Powiatu 

Strzeleckiego kwotę 200 000 zł na realizację kolejnego etapu remontu ulicy 

Krasowskiej pomiędzy Leśnicą a Krasową. Dodał, iż Powiat Strzelecki z własnego 

budżetu przeznaczył na to zadanie też kwotę 200 000 zł. Aby przeznaczyć środki 

finansowe niezbędne 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. (15:45) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, 

Rudolf Gajda, Marek Nowak, Ryszard Froń, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Beata 

Socha, Teodor Wyschka, Krzysztof Pospieschczyk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/243/21 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 

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

na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:46) 

Pan Burmistrz poinformował, iż z budżetu gminy proponuje się przekazać dla Powiatu 

Strzeleckiego kwotę 138 000 zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej w miejscowości Lichynia. Środki finansowe zostały już przekazane 

w tamtym roku budżetowym, jednakże z końcem roku 2021 zostały zwrócone, 

ponieważ powiat nie zrealizował tego zadania. Aby ponownie przekazać środki 

finansowe niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały. 
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Następnie zwrócił się do radnych, czy są pytania 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. (15:48) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, 

Marek Nowak, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Krzysztof 

Pospieschczyk, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/244/22 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej 

dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. (15:48) 

Pan Burmistrz poinformował, iż na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji celowej w wysokości 25 000 zł dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Leśnicy. Organ nadzorczy wykazał, iż uchwała nie jest zbędna, aby te środki 

finansowe przekazać. Ponadto wskazał w jakim trybie środki finansowe powinny 

zostać przekazane. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy. (15:50) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Krzysztof 

Pospieschczyk, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Roland Reguła, Marek 

Nowak, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/245/22 uchylającą 

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w Leśnicy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów 

grzewczych. (15:51) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 lutego 

2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych nie 

wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany 

systemów grzewczych. (15:53) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Maria Reinert, 

Marek Nowak, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Wiktor 

Barteczko, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 
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Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/246/22 w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na 

dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy 

Leśnica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem 

rodzinnych ogródków działkowych. (15:54) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 23 lutego 2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica 

dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych 

ogródków działkowych nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych 

z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych. (15:57) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Maria Reinert, Roland Reguła, Marek Nowak, Krzysztof 

Pospieschczyk, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Krzysztof Walusz, Wiktor 

Barteczko, Beata Socha, Teresa Kwoczała, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/247/22 w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Leśnica w 2022 r. (15:58) 
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Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 lutego 

2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2022 r. nie 

wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2022 r. i zarządził głosowanie 

w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Leśnica w 2022 r. (16:00) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Tomasz Sitnik, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Maria Reinert, 

Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Teodor Wyschka, 

Wiktor Barteczko, Beata Socha, Krzysztof Pospieschczyk 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/248/22 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2022 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Leśnicy. (16:01) 

Pan Burmistrz poinformował, że w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego 

w Leśnicy od wielu lat wpisana jest Straż Miejska. Jednak od roku 2009 stanowisko to 

nie jest obsadzone etatem. Aby dokonać likwidacji Straży Miejskiej niezbędne było 

zasięgnięcie opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. Komendant Wojewódzki 

Policji w Opolu zaleca, aby straż miejską utrzymać jako ważny element 

funkcjonowania gminy, wspierający funkcjonowanie policji i wpływający na 

bezpieczeństwo w gminie, jednakże opinia ta nie jest wiążąca. 

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

w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Leśnicy i zarządził głosowanie w kwestii jej 

podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Leśnicy. 

(16:04) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Krzysztof 

Pospieschczyk, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Marek Nowak, 

Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/249/22 w sprawie 

likwidacji Straży Miejskiej w Leśnicy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia przyjętej przez Sejmik Województwa 

Opolskiego „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 

(16:04) 

Pan Burmistrz poinformował, iż wprowadzona na początku sesji uchwała popierająca 

rezolucję Sejmiku Województwa Opolskiego to wyrażenie niezadowolenia i troski 

o naród Ukraiński w związku z trwającą agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. 

Następnie przedstawił treść rezolucji. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

w sprawie poparcia przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego „Rezolucji 

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” i zarządził głosowanie w kwestii jej 

podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie poparcia przyjętej przez Sejmik 

Województwa Opolskiego „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę” (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Krzysztof Pospieschczyk, 

Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Maria Reinert, Ryszard Froń, Beata 

Socha, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/250/22 w sprawie 

poparcia przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego „Rezolucji w sprawie agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Leśnicy 

dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację 

w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. 

(16:08) 

Pan Burmistrz poinformował, iż w związku z przyjęciem poprawki poselskiej dotyczącej 

obniżenia subwencji oświatowej, zmniejszono liczbę godzin na naukę języka 

niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej, co jest dyskryminacją tylko 

i wyłącznie jednej grupy narodowościowej. Dodał, iż sam apel dotyczy sprzeciwu 

takiemu traktowaniu mniejszości narodowej i samorządów, gdzie nauczanie języka 

mniejszości narodowej jest realizowane. 

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

Radny Pan Tomasz Sitnik poparł apel oraz wyraził ubolewanie, ponieważ każdy język 

obcy jest bogactwem, a w tym przypadku pozbawia się dzieci nauki.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Leśnicy dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego” i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej 

w Leśnicy dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację 

w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. (16:19) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, Maria Reinert, 

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Froń, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Teodor 

Wyschka, Teresa Kwoczała, Tomasz Sitnik, Beata Socha 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/251/22 w sprawie 

przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Leśnicy dotyczącego obniżenia wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego”. 

15. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy za 2021 

rok: (16:20) 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 49 ust. 2 statutu gminy Leśnica 

sprawozdania z działalności komisji stałych przedkładane są radzie w terminie do 

końca lutego każdego roku. Następnie zwrócił się do przewodniczących 

poszczególnych komisji o przedstawienie sprawozdań za 2021 rok. 

a. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej; (16:20) 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej radny Pan Ryszarda Froń 

przedstawił sprawozdanie za 2021 rok z działalności tej komisji. 

b. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; (16:23) 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Pan Rudolf Gajda 

przedstawił sprawozdanie za 2021 rok z działalności tej komisji. 

c. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej; (16:25) 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej radny Pan Tomasz Sitnik 

przedstawił sprawozdanie za 2021 rok z działalności tej komisji. 

d. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; (16:28) 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Pan Roland Reguła 

przedstawił sprawozdanie za 2021 rok z działalności tej komisji. 

e. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. (16:29) 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Reinert przedstawiła 

sprawozdanie za 2021 rok z działalności tej komisji. 

Poszczególne sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

16. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

(16:31) 

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

gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie: 

- trwają prace związane z przebudową budynku na ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy, 
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- na początku marca firma Tauron wykona nowe przyłącze elektryczne od stacji 

TRAFO, która znajduje się przy kościele w Leśnicy, do budynku komunalnego przy 

ulicy Kościelnej 1 i 3, 

- trwają prace związane z przebudową Klubu Wiejskiego w Kadłubcu, 

- wznowiono prace remontowe na ulicy Ogrodowej w Lichyni, 

- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania 

polegającego na przebudowie ul. XV Lecia w Zalesiu, 

- podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej na ulicy Stawowej w Leśnicy, 

- trwają przygotowania do przetargu dotyczącego modernizacji dróg w gminie Leśnica, 

- odbyło się spotkanie z firmą Tauron w sprawie umieszczenia monitoringu wizyjnego 

na wybranych słupach oświetleniowych na terenie sołectw, 

- 25 lutego br. odbyło się zdanie obowiązków komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich, 

- 26 lutego br. odbyło się spotkanie w trybie zarządzania kryzysowego 

samorządowców Województwa Opolskiego z Wojewodą Opolskim w temacie działań 

i pomocy osobom z  Ukrainy, 

- 26 lutego br. odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Wysoka, 

- 28 lutego br. w formie online odbyło się spotkanie Samorządowców Powiatu 

Strzeleckiego wraz ze Starostą Strzeleckim, 

- 28 lutego br. odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek podległych oraz 

z  kierownikami Urzędu Miejskiego w Leśnicy w celu ustalenia na jakich zasadach 

będzie realizowana pomoc dla osób z Ukrainy.  

17. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. 

(16:39) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu: 

• 8 lutego br. wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. Temat ten został przedstawiony 

w dniu dzisiejszym w punkcie 3 porządku obrad. 

• 17 lutego br. wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich dot. 

badania zgodności z prawem uchwał  Rad Gmin w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odpowiedź w tej sprawie przesłano w dniu 24 lutego br. 

• W dniu 21 lutego br. oraz 23 lutego br. wpłynęły sprawozdania komisji Finansowo-

Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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oraz Komisji Rewizyjnej,  które zostały przedstawione w dniu dzisiejszym w punkcie 

14 porządku obrad. 

18. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym. (16:40) 

Przewodniczący obrad informuje, że w okresie międzysesyjnym: 

• w dniu 15 lutego br. odbyło się posiedzenie komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

• w dniu 23 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

Następnie Pan Rudolfa Gajda przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Pan Ryszard Froń przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej 

przedstawili tematykę posiedzeń. 

19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (16:43) 

Rady Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy znaki zakazujące jazdę powyżej 

40 km/h na terenie miasta Leśnica zostaną zlikwidowane? Ponadto zaproponował, aby 

utworzyć zakładkę na stronie internetowej poświęconą Ukrainie, w której będzie 

zamieszony wykaz rzeczy potrzebnych osobom przybywającym z  Ukrainy.  

Pan Burmistrz poinformował, iż informacja na temat znaków została przekazana do 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Jeśli chodzi o rzeczy, które można 

przynosić dla osób z Ukrainy to lista znajduje się na facebookowym profilu Gminy 

Leśnica. 

Radny Pan Roland Reguła zgłosił, iż nie świecą lampy na przejściach dla pieszych 

oraz w okolicach sklepu Polo Market na ulicy Zdzieszowickiej w Leśnicy. 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten już jest rozwiązywany. 

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, co stanie się z budynkiem po 

byłym przedszkolu w Lichyni. 

Pan Burmistrz poinformował, iż po konsultacji z radą sołecką wsi Lichynia 

postanowiono, iż budynek zostanie wyburzony. Na jego miejscu powstanie skwer 

z obiektami małej architektury oraz miejsca parkingowe. 

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił uwagę, iż wykaz rzeczy, które można przynosić dla 

osób z Ukrainy znajduje się również na stronie Gminy Leśnica. Ponadto zwrócił się 

z zapytaniem, czy w związku z obniżeniem godzin nauki języka niemieckiego jako 

języka mniejszościowego etaty nauczycieli są zagrożone, czy może jednak uda się je 

utrzymać? 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten jest jeszcze rozważany, ponieważ wiąże się 

to z dużymi środkami finansowymi. Należy również wziąć pod uwagę kolejny rok 

budżetowy, gdzie w związku z decyzją ministra oświaty w budżecie gminy będzie 

przynajmniej 700 000 zł mniej. 



15 
 

Radna Pani Maria Reinert zwróciła uwagę, iż droga powiatowa pomiędzy Raszową 

a Leśnicą oraz w samej Raszowej na odcinku od straży pożarnej, aż do Klubu 

Wiejskiego jest w bardzo złym stanie. 

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten zgłoszono w Starostwie Powiatowym 

w Strzelcach Opolskich oraz równolegle rozmawiano z przedstawicielem firmy, która 

wykonuje zadania drogowe na drogach powiatowych. 

20. Zamknięcie sesji. (16:49) 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (16:49) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 


