
PROTOKÓŁ NR XXXIX/22 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 25-04-2022 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 16:56 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. Krzysztof Piechota 
12. Ryszard Golly 
13. Maria Reinert 
 
Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Zygmunt Pakosz 
2. Teresa Kwoczała 
 
Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy 

zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

1. Otwarcie sesji: (15:04) 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:05) 

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. (15:05) 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku 

obrad. 

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

25 kwietnia 2022 r. (15:08) 
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Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marek Nowak, Maria Reinert, Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, 

Rudolf Gajda, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, 

Roland Reguła, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

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

25 kwietnia 2022 r. 

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 marca 2022 

roku. (15:09) 

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

z dnia 21 marca 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 21 marca 2022 r. 

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

21 marca 2022 roku. (15:10) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk, 

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Ryszard Froń, 

Beata Socha, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 

21 marca 2022 roku. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na 

lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii 

Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”. (15:10) 

Przedstawiciel firmy Delta Partner, opracowującej Strategię Rozwoju Gminy Leśnica 

przedstawił cele oraz kierunki działania zawarte w dokumencie.  

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

temacie? 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 

Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii 

Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”. (15:23) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Rudolf Gajda, Roland Reguła, Marek Nowak, Ryszard Golly, Krzysztof Pospieschczyk, 

Tomasz Sitnik, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Teodor Wyschka, 

Wiktor Barteczko, Beata Socha, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/256/22 w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:24) 

Pan Burmistrz poinformował, iż od czasu przesłania radnym projektów uchwał 

wyniknęła potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w uchwale w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej oraz w uchwale w sprawie zmian budżetu 

i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok, dotyczących zmian na zadaniu związanym 

z przebudową drogi gminnej w Lichyni. 

Przewodniczący obrad zarządził krótką przerwę w celu wprowadzenia nowych 

projektów uchwał uwzględniających również przedstawioną zmianą. 

Przerwa – w celu wprowadzenia zmienionych projektów uchwał. 

Następnie Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej i zmiany budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok wraz ze 
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zmianami, które wyniknęły z potrzeby wprowadzenia od czasu przesłania radnym 

projektów uchwał. 

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

Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmniejszenia środków 

na zadaniu inwestycyjnym w Porębie. 

Pan Burmistrz poinformował, iż na niektórych zadaniach pojawiły się oferty niższe niż 

zaplanowane pierwotne kwoty dlatego tez w budżecie zmniejszono te kwoty. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt 

uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. (15:40) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, 

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard 

Froń, Teodor Wyschka, Beata Socha, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/257/22 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5. 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. 

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

Z powodu braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

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

Leśnica na 2022 rok. (15:43) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 
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Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, 

Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Maria Reinert, Beata Socha, 

Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Teodor Wyschka 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/258/22 w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Leśnicy. 

(15:44) 

Pan Burmistrz poinformował, iż ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym z dnia 12 marca br. reguluje możliwość udzielenie wsparcia 

przez samorządy na rzecz osób uciekających z Ukrainy. Aby móc sprawnie te zadania 

realizować niezbędne jest udzielenie upoważnienia organowi wykonawczemu, czyli 

burmistrzowi do dokonywania zmian w budżecie po stronie planu dochodów i planu 

wydatków, których celem jest  pomoc uchodźcom przebywającym na terenie naszej 

gminy.  

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia 

Burmistrzowi Leśnicy. (15:47) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Pospieschczyk, Rudolf Gajda, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Teodor Wyschka, 

Marek Nowak, Beata Socha, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/259/22 w sprawie 

udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Leśnicy. 
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:48)  

Pan Burmistrz poinformował, iż w zeszłym roku radni podjęli decyzję o udzieleniu 

dotacji dla Powiatu Strzeleckiego w wysokości 138 000 zł z przeznaczeniem na remont 

ścieżki rowerowej w Lichyni, jednakże dotacja nie została przez powiat wykorzystana. 

W związku z powyższym na sesji w dniu 28 lutego br. podjęto uchwałę o przyznaniu 

dotacji dla Powiatu Strzeleckiego w wysokości 138 000 zł na ten sam zakres, który nie 

został zrealizowany w roku poprzednim. W trakcie prac na ścieżce rowerowej 

wyniknęły dodatkowe roboty związane z wykonaniem nowej stabilizacji. Chcąc 

doprowadzić do zakończenia inwestycji proponuje się zwiększyć dotację o kwotę 

54 000 zł, tak aby zadanie mogło zostać w pełni zrealizowane. 

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są wstępne informacje w sprawie 

dalszego remontu drogi powiatowej w Lichyni tzn. w sprawie etapu II? 

Pan Burmistrz poinformował, iż na chwilę obecną nie ma żadnych informacji. Ponadto 

powiat nie ujął tego zadania w tegorocznym budżecie, w przeciwieństwie do gminy 

Leśnica, która zabezpieczyła na ten cel kwotę 300 000 zł. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił się z zapytaniem, czy środki finansowe  

dołożone na remont ścieżki rowerowej zostały przeniesione z tzw. etapu II na etap I? 

Pan Burmistrz poinformował, iż pierwotnie w budżecie gminy zabezpieczone było 

300 000 zł z przeznaczeniem na etap II. Na dzisiejszej sesji w uchwale budżetowej 

zmniejszono  300 000 zł o kwotę 108 000 zł, a pozostała kwota 192 000 zł planowana 

jest do przekazania dla Powiatu Strzeleckiego, lecz nadal do realizowanego etapu I. 

Dodał, iż gmina Leśnica nie finansuje tego zadania po raz drugi, w roku ubiegłym 

Powiat Strzelecki tych pieniędzy nie skonsumował w związku z czym zostały w naszym 

budżecie. 

Radny Pan Krzysztof Pospieschczyk zwrócił uwagę, iż jako gmina często 

przekazujemy środki finansowe na inwestycje powiatowe, a powiat w dalszym ciągu 

nie potrafi wykonać małych inwestycji takich jak dokończenie przejścia dla pieszych 

czy też ustawienie znaku ograniczającego tonaż. Dodał, iż prawdopodobnie zacznie 

się przyglądać jakie środki finansowe zostają przekazane do  powiatu, skoro powiat 

nie potrafi dokończyć swojej inwestycji. 

Radny Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wzrostu kosztów 

zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej. Czy w związku ze 

zwiększeniem finansowania zadania  Gmina Leśnica finansuje całość zadania? 

Pan Burmistrz poinformował, iż remont ścieżki rowerowej to inicjatywa gminy Leśnica, 

w związku z czym finansujemy całość zadania. 

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

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt 

uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 
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Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:55) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Maria Reinert, Marek Nowak, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, 

Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard 

Froń, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/260/22 zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu 

Strzeleckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza 

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

(15:55) 

Pan Burmistrz poinformował, iż uchwała w tym zakresie została podjęta na poprzedniej 

sesji jednakże według wytycznych Wydziału Nadzoru Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w uchwale nie powinien znajdować się zapis dotyczący zachowania 

ucznia. W związku z zaleceniem należy podjąć nową uchwałę, bez tego zapisu. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

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. 

(15:58) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, 

Krzysztof Piechota, Beata Socha, Maria Reinert, Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard 

Golly, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/261/22 w sprawie 

zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia 

sportowe i artystyczne dla uczniów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1805 O 

w miejscowości Poręba, ul. Wiejska na wysokości posesji nr 22. (15:59) 

Pan Burmistrz poinformował, iż dojście do obecnego przystanku wyznaczonego przy 

drodze powiatowej jest dość problematyczne (brak chodnika). W związku tym 

proponuje się wyznaczenie innego miejsca znajdującego się około 600 metrów od 

obecnego przystanku, tak, aby dojście do niego nie stwarzało zagrożenia dla pieszych. 

Podjęcie tej uchwały jest niezbędnym krokiem w procedurze ustalenia nowego miejsca 

przystankowego. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1805 O 

w miejscowości Poręba, ul. Wiejska na wysokości posesji nr 22. (16:02) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Ryszard Golly, Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Tomasz Sitnik, 

Krzysztof Pospieschczyk, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Krzysztof 

Piechota, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/262/22 w sprawie 

wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze 

powiatowej nr 1805 O w miejscowości Poręba, ul. Wiejska na wysokości posesji nr 22. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Leśnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" wraz z "Prognozą 

oddziaływania na środowisko". (16:02) 
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Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 kwietnia 

2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Leśnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" wraz z "Prognozą 

oddziaływania na środowisko" 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 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" wraz 

z "Prognozą oddziaływania na środowisko". (16:05) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Teodor Wyschka, Krzysztof 

Piechota, Marek Nowak, Beata Socha, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/263/22 w sprawie 

przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2022-2025 

z perspektywą do roku 2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko". 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu. (16:06) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 kwietnia 

2022 r.  

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu 
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w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu 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 

i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia. 

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia 

zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu. (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Rudolf Gajda, 

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

Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń, Marek Nowak 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) 

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/264/22 w sprawie 

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. 

12. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 

w gminie Leśnica. (16:09) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 kwietnia 2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

Informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w gminie 

Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji poprosił o akceptację Informacji w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w gminie Leśnica.  

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Informację w sprawie oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2021 w gminie Leśnica. 
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13. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami za lata 

2019-2021. (16:10) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony temat był przedmiotem 

posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 11 kwietnia  2022 r. 

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała 

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami za lata 2019-2021 

nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń. 

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

Wobec braku głosów w dyskusji poprosił o akceptację Sprawozdania z realizacji 

gminnego programu opieki nad zabytkami za lata 2019-2021. 

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji gminnego 

programu opieki nad zabytkami za lata 2019-2021. 

14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

(16:12) 

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

gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie: 

- trwają prace porządkowe po remoncie ulicy Ogrodowej w Lichyni, 

- trwa remont kanalizacji deszczowej ulicy XV Lecia w Zalesiu Śląskim, 

- trwają prace związane z budową Klubu Wiejskiego w Kadłubcu,  

- przygotowuje się czasową zmianę organizacji ruchu związaną z budową sieci 

wodociągowej na ulicy Stawowej w Leśnicy, 

- wyłoniono firmę, która zajmie się odbiorem folii rolniczych, 

- na dzisiejszej sesji zwiększono środki finansowe do najważniejszego i największego  

w tym roku zadania inwestycyjnego związanego z przebudową 8 elementów 

drogowych składających się rond i dróg na terenie gminy Leśnica, w ramach Polskiego 

Ładu. 

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone 

w okresie międzysesyjnym: 

- 22 marca br. odbyło się spotkanie z Panią Melanie Huml Minister do Spraw 

Europejskich i Międzynarodowych Rządu Bawarii w kontekście rozłożenia 

finansowania nauczania języka mniejszości narodowej, 

- 30 marca br. odbył się Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 

w Kędzierzynie-Koźlu, 

- 31 marca br. odbył się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, 
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- 31 marca br. odbyło się spotkanie z szefem Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

- 5 kwietnia br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu podpisano umowę na 

finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy przebywających w budynku po byłym 

gimnazjum na terenie naszej gminy, 

- 11 kwietnia br. odbył się konkurs na dyrektorów dwóch jednostek oświatowych 

z terenu gminy Leśnica, 

- 20 kwietnia br. podpisano umowę z Państwową Strażą Pożarną na przekazanie 

20 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu samochodu pożarniczego dla 

Komendy PSP w Strzelcach Opolskich, 

- 21 kwietnia br. Pan Paweł Poliwoda odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej akt mianowania na komendanta. 

W miniony piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu 

odbyło się spotkanie w zakresie możliwości udzielania wsparcia przez Urząd 

Marszałkowski w ramach środków unijnych dla gmin, w których przebywa wielu 

uchodźców z Ukrainy. W ramach przeprowadzonej statystyki w całym województwie 

opolskim przeliczając ilość uchodźców z Ukrainy w stosunku do ilości mieszkańców 

poszczególnych gmin - gmina Leśnica zajmuje pierwsze miejsce. Jako niewielka 

gmina mająca niecałe 8 tysięcy mieszkańców, na jednego mieszkańca przypada 

ponad 5 uchodźców. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego rozważa więc 

wprowadzenie wsparcia dla takich gmin.  

Dodał, iż dużą pracą przy obsłudze osób z Ukrainy wykazał się Referat Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Leśnicy w zakresie przyznania numeru PESEL. 

Ponadto Pan Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc przy 

osobach z Ukrainy znajdującym się w budynku po byłym gimnazjum. 

Kończąc Pan Burmistrz zaprosił w imieniu Pani Dyrektor LOKIR-u Edyty Gola na 

Leśnicką majówkę i związane z nią obchody.  

15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. 

(16:23)  

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu: 

• 7 kwietnia br. wpłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w 

Leśnicy w sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych. Temat 

ten dostanie przekazany pod obrady Komisji Infrastruktury Społecznej. 

• 14 kwietnia br. wpłynęło pismo Posła na Sejm RP Pana Tomasza Kostuś dot. 

podziękowań w sprawie podjętej uchwały w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę. 
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16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym. (16:24)  

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu  

• 23 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, 

• 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

• 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej, 

• 20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

• 21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej. 

Następnie poprosił kolejno Pana Rudolfa Gajdę, Pana Tomasza Sitnika, Panią Marię 

Reinert o przedstawienie tematyki posiedzenia.  

Na koniec przewodniczący obrad przedstawił tematykę posiedzeń Komisji Finansowo 

– Gospodarczej. 

17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (16:32) 

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę, iż droga pomiędzy Dolną a Czarnocinem 

jest wyżej aniżeli pobocze drogi. Trzeba by to uzupełnić drobnym kamieniem, tak aby 

asfalt nie obrywał się. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy betonowe zapory wzdłuż 

autostrady A4 zostały usunięte? 

Pan Burmistrz poinformował, iż GDDKiA wysłało odpowiedź do wszystkich rolników 

mających pola na tym terenie. Dodał, iż gmina nie otrzymała żadnej innej informacji 

w tym zakresie. 

Pan Rudolf Gajda poinformował, iż na terenie gminy Ujazd betonowe zapory również 

zostały ustawione. 

Pan Krzysztof Pospieschczyk dodał, iż warto byłoby skontaktować się z gminą Ujazd, 

tak, aby wspólnie spróbować rozwiązać ten temat. 

Pan Burmistrz poinformował, iż skontaktuje się z gminą Ujazd. 

Radny Pan Roland Reguła wystąpił z propozycją, aby zaprosić osobę ze Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich, aby wypowiedziała się w temacie złego stanu 

dróg powiatowych. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy planowana jest wymiana 

oświetlenia na przejściach dla pieszych? 

Pan Burmistrz poinformował, iż inwestycję planuje się sfinansować w ramach wniosku, 

który został złożony w drugim naborze Polskiego Ładu. 

Radny Pan Krzysztof Piechota poinformował, iż uważa, że dołożenie pieniędzy na 

remont ścieżki rowerowej w Lichyni w związku z brakiem odpowiedniej podbudowy jest 

bardzo dobrym rozwiązaniem, jako, że gmina zadeklarowała wykonanie remontu.   

Dodał, że przy boisku na ulicy Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim drzewa są przycinane 

z jednej strony przez co straciły środek ciężkości i przechylają się.  
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Pan Burmistrz poinformował, że wykonane zostaną tzw. cięcia pielęgnacyjne. 

Sołtys wsi Krasowa zwrócił uwagę, iż w Krasowej na przeciwko firmy Izobud do 

powiatowej drogi dochodzi polna droga, która nie jest utwardzona. Rolnicy wyjeżdżając 

ciężkimi maszynami z drogi polnej na powiatową doprowadzili do tego, iż asfalt obrywa 

się. Jeżeli powiat będzie robić dalszą część drogi niech rozważy wykonanie zjazdów 

na drogi transportu rolnego, aby uniknąć takich sytuacji. Dodał, iż w związku z 

powiększaniem się strefy inwestycyjnej w Krasowej przez Krasową jeździ coraz więcej 

samochodów, co skutkuje tym, iż droga jest w coraz to gorszym stanie. 

Pan Burmistrz podsumował, iż zasadnym jest, aby wykonać utwardzenie dróg polnych 

dochodzących do drogi powiatowej. 

Pan Sołtys dodał, że prawdopodobnie firma Izobud chce przenieść produkcję na strefę 

w Krasowej, w związku, z czym mieszkańcy zwrócili się z prośbą, aby zorganizować 

zebranie w tym temacie. 

Pan Burmistrz poinformował, że jeżeli firma faktycznie będzie mieć takie plany to 

zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami. 

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, iż w Raszowej na drodze powiatowej na 

wysokości skrzyżowania z ulicą Dworcową są duże dziury. 

Pan Burmistrz poinformował, iż spotkanie ze Starostą Strzeleckim będzie dobrą 

okazją, aby o tym przypomnieć. 

Radny Pan Wiktor Barteczko dodał, iż ubytki na drodze pomiędzy Dolną, 

a Czarnocinem są zaznaczone tylko poza miejscowością, a w miejscowości nie, mimo, 

że droga na wiele ubytków. 

Pan Krzysztof Pospieschczyk dodał, iż służby powiatowe powinny ustawić 

odpowiednie oznakowanie tak, aby samochody zjeżdżające z autostrady A4 

w przypadku zatoru jechały drogą wojewódzką tak, aby ruch przez wieś został 

zminimalizowany. 

Radny Pan Teodor Wyschka poinformował, iż przy remoncie drogi powiatowej w 

Lichyni przy wjeździe do byłego zakładu KŁOS w asfalcie zamontowano małą kratkę 

odprowadzającą wodę deszczową. Patrząc na to, ile tam zawsze zbiera się wody,  

powinni zamontować większy łapacz wody, jednakże mimo uwag pracownicy 

Starostwa Powiatowego nie rozważyli tego.  

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czy wycinka drzew przy 

boisku w Czarnocinie była koniecznością? 

Pan Burmistrz poinformował, że drzewa te obumarły. Przed wycinką dokonano 

wymaganej procedury, w tym otrzymano odpowiednie zgody. 

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czy w tym roku będzie 

przewidziane sprzątanie naszych dróg po zimie? 

Pan Burmistrz poinformował, że sprzątanie jest już realizowane. 

Radny Pan Krzysztof Piechota  dodał, iż na drodze pomiędzy Zalesiem Śląskim 

a Cisową po lewej stronie pojawiło się nielegalne wysypisko śmieci. Ponadto pobocze 
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polnej drogi jest osadzone wyżej, aniżeli sama droga przez co  woda deszczowa zbiera 

się na drodze powodując utrudnienia w dojeździe do pól. Zaproponował, aby 

wyznaczyć komisję tak, aby zobaczyła jak to wygląda w rzeczywistości. 

18. Zamknięcie sesji. (16:56)  

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął 

XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy. 

Zakończono sesję. (16:56) 

 

  Protokołowała:         Przewodniczący obrad: 

Nikola Wieczorek              Ryszard Froń 


