
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 21 marca 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 21-03-2022 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:54 tego 
samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 12 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. Ryszard Golly 
10. Krzysztof Piechota 
11. Maria Reinert 
12. Teresa Kwoczała 
 
Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Rudolf Gajda,  
2. Krzysztof Pospieschczyk,  
3. Zygmunt Pakosz 

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

zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

1. Otwarcie sesji: (15:00) 

a. stwierdzenie quorum, (15:00) 

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

12 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. 

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 21 marca 2022 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku 

obrad. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 

2022 r. (15:03) 
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Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Beata Socha, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, 

Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, 

Teodor Wyschka, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

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

21 marca 2022 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 

roku. (15:04) 

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

z dnia 28 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 28 lutego 2022 r. 

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

28 lutego 2022 roku. (15:05) 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Roland Reguła, Teodor Wyschka, 

Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Marek Nowak, 

Beata Socha, Wiktor Barteczko 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

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

w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:05) 
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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? 

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. (15:17) 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Beata Socha, 

Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/252/22 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

2022 rok. (15:17) 

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

Leśnica na 2022 rok 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 oraz zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

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

Leśnica na 2022 rok. (15:19) 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Maria Reinert, Roland Reguła, Marek Nowak, 

Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Wiktor 

Barteczko, Tomasz Sitnik, Beata Socha 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/253/22 w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza 

Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów. 

(15:20) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 14 marca 2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki 

w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów 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 zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, 

osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów i zarządził głosowanie w kwestii jej 

podjęcia.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium 

Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów. 

(15:23) 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, 

Ryszard Froń, Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, 

Roland Reguła, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/254/22 w sprawie 

zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia 

sportowe i artystyczne dla uczniów. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2022-2025. (15:23) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 14 marca 2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022-2025 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i zarządził 

głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025. (15:26) 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, 

Ryszard Froń, Maria Reinert, Ryszard Golly, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, 

Wiktor Barteczko, Beata Socha 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, Zygmunt Pakosz 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/255/22 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.  

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2021 rok. (15:27) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 14 marca 2022 r.  

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie jednogłośnie przyjęła 

sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2021 rok 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 poprosił o przyjęcie 

sprawozdania. 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Leśnica na lata 2021-2023 w 2021 roku. (15:29) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 14 marca 2022 r.  

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie jednogłośnie przyjęła 

sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica 

na lata 2021-2023 w 2021 roku 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 poprosił o przyjęcie 

sprawozdania. 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2021-2023 w 2021 roku. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Leśnica na lata 2021-2025 

w 2021 roku. (15:31) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 14 marca 2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie jednogłośnie przyjęła 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Leśnica na lata 2021-2025 w 2021 roku 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 poprosił o przyjęcie 

sprawozdania. 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Gminie Leśnica na lata 2021-2025 w 2021 roku. 
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10. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

(15:33) 

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

gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie: 

- trwają prace związane z przebudową ulicy Ogrodowej w Lichyni, 

- trwa akceptacja materiałów budowanych, które zostaną wykorzystane przy 

przebudowie ulicy XV Lecia w Zalesiu Śląskim, 

- trwają prace związane z budową Klubu Wiejskiego w Kadłubcu, 

- trwają prace związane z remontem budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej 1 i 3 

w Leśnicy, 

- nastąpiło przekazanie placu budowy na ulicy Stawowej w Leśnicy, 

- w najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy na odbiór folii rolniczych, 

- w najbliższych dniach odbędzie się  przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych. 

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone 

w okresie międzysesyjnym: 

- 2 marca br. nastąpiło przekazanie obowiązków nowemu Kierownikowi Posterunku 

Policji w Leśnicy, 

- 2 marca br. odbyło się spotkanie z Wojewodą Opolskim w sprawie uchodźców 

z Ukrainy, 

- 3 marca br. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków 

Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego w temacie omówienia strategii rozwoju 

subregionu i zadań inwestycyjnych, 

- 8 marca br. w budynku po byłym gimnazjum w Leśnicy zakwaterowanie znalazło 

60 uchodźców z Ukrainy, 

- 8 marca br. odbyło się spotkanie z Panią Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty, 

z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy i Panią Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Leśnicy w sprawie przyjęcia dzieci z Ukrainy do naszych placówek 

oświatowych, 

- 11 marca br. odbyło się spotkanie z Wojewodą Opolskim w sprawie uchodźców 

z Ukrainy, 

- 12 marca br. odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP Raszowa, 

- 15 marca br. odbyło się spotkanie Samorządowców wraz z Opolskim Kuratorem 

Oświaty w sprawie uchodźców z Ukrainy, 

- 18 marca br. odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP Leśnica, 
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- 18 marca br. obyło się zakończenie turnieju skata, składającego się z 9 rozgrywek 

odbywających się na przełomie stycznia/marca 2022 r. Organizatorem turnieju było 

sołectwo Wysoka. 

Następnie pan Burmistrz przedstawił sytuację uchodźców z Ukrainy. Poinformował, 

iż na dzień dzisiejszy gmina Leśnica jest gminą, która znajduje się w czołówce jeżeli 

chodzi o ilość przyjętych osób z Ukrainy. W Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny  

przebywa 200 osób, w budynku po byłym gimnazjum w Leśnicy - 53 osoby, w hotelu 

„Magiczny Zakątek” w Raszowej - 60 osób, w domach prywatnych ok. 70-100 osób, 

a w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Śląskich w Leśnicy - 20 osób. 

Dodał, iż dzieci przebywające w budynku po byłym gimnazjum rozpoczęły naukę 

w Szkole Podstawowej  w Leśnicy. Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich do 15 kwietnia br. przygotował darmowe bilety, 

za pośrednictwem których osoby z Ukrainy w ramach funkcjonowania Związku mogą 

za darmo przemieszczać się komunikacją miejską. Nawiązano również współpracę 

ze studiem fotograficznym, które wykonało zdjęcia potrzebne do wyrobienia numeru 

PESEL. Po otrzymaniu zdjęcia Ukraińcy muszą udać się do Urzędu Miejskiego w celu 

nadania numeru PESEL.  Po nadaniu numeru PESEL muszą udać się do banku w celu 

założeniu konta, aby móc otrzymać środki finansowe z programu tzw. 500+, innych 

świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 

zł na osobę w rodzinie. 

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy zapewnia posiłki osobom przebywającym 

w gimnazjum. W pomoc zaangażowali się również wolontariusze. Dyżury w tym 

obiekcie zostały zorganizowane z podziałem na 3 zmiany tj.: 

- od  7:00 rano do 17:00 pomagają pracownicy Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, 

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy,  

- od 17:00 do 22:00, na tak zwanej popołudniówce, pomagają pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy, 

- na nocce od 22:00 do 7:00 rano w budynku znajduje się jeden pracownik Urzędu 

Miejskiego lub strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy.  

Dodał, iż specustawa dotycząca uchodźców z Ukrainy przewiduje wsparcie finansowe 

na okres dwóch miesięcy podmiotom, które zapewniają wyżywienie oraz 

zakwaterowanie. 

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. 

(15:47) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu: 

• 9 marca br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dotyczące braku uwag do uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, 
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• 13 marca br. wpłynęło pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki wyrażające stanowisko 

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

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego”. 

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym. (15:48) 

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

br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej. Dodał, iż tematyka 

posiedzenia została w większości poruszona na dzisiejszej sesji. 

Następnie poprosił Pana Tomasza Sitnika o przedstawienie pozostałej tematyki 

posiedzenia. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (15:50) 

Radny Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy na drodze pomiędzy Cisową, 

a Miejscem Kłodnickim pojawi się znak ograniczający przejazd samochodów do 

10 ton?  

Ponadto dodał, iż strażacy z OSP z naszej gminy oraz z powiatu strzeleckiego są 

zaangażowani w pomoc uchodźcom poprzez pomoc w organizowaniu transportu. 

Strażacy jakiś czas temu przyjmowali na terenie MOP-u w Górze św. Anny konwój 

15 samochodów ciężarowych jadących z Niemiec, na których przewożono ponad 

220 palet pomocy dla strażaków z Ukrainy.  

Pan Burmistrz poinformował, iż pytanie dotyczące ograniczenia tonażu zostanie 

przekazane do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

Radny Pan Teodor Wyschka poinformował, iż jeżeli jest taka możliwość to  mieszkańcy 

bloków w Lichyni proszą o podłączenie do kanalizacji deszczowej. Dodał, że widoczny 

jest już postęp robót ulicy Ogrodowej w Lichyni. 

Pani Teresa Ciecior Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 

poinformowała, iż zakład jest w stałym kontakcie z mieszkańcami bloków znajdujących 

się w Lichyni. 

13. Zamknięcie sesji. (15:54) 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (15:54) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 


