Protokół Nr XLVIII/14
z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 września 2014 r.
Radni: wg listy obecności (na 14 radnych – 13 obecnych).
Zaproszeni goście: wg listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
- udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków,
- nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy,
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza.
5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 1 i 2
Otwarcie sesji
Stwierdzenie quorum:
- stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję Rady Miejskiej otworzył Ryszard Froń, który przywitał radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi
quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji został rozszerzony
o podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu
nefelinitu” w Górze Św. Anny.
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Następnie przewodniczący obrad odczytał porządek obrad uwzględniający proponowaną
zmianę i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
porządek obrad dzisiejszej sesji (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia
25 sierpnia 2014 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. Przed przystąpieniem
do głosowania, przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy radni chcą zabrać głos w tym
temacie?
Wobec braku głosów przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
protokołu z sesji z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu
(głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Pan Burmistrz szczegółowo omówił zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.
Ogółem proponuje się:
a) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 65.900,00 zł, z tego:
- remont drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu Śląskim- 20.000,00 zł
wraz z remontem części drogi gminnej ul. XV Lecia
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna – Czarnocin- 26.000,00 zł
działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1
259/1, 255/1 i 141 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją
- remont części nawierzchni kamiennej drogi dojazdowej i części

- 15.000,00 zł

schodów bocznych na terenie pomnika historii Amfiteatru i Pomnika
Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny na działkach nr 209
i nr 106/1 oraz 105/1 i 280/1 z mapy 1 obręb Góra Świętej Anny
- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego
- dotacja dla LOKiR w Leśnicy na działalność Ośrodka Kultury
w Leśnicy

- 1.500,00 zł
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- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności

- 2.400,00 zł

kulturalno-społecznej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli
– Sołectwo Poręba
- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościo-

- 1.000,00 zł

wych – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Zalesie Śl.
świetlic szkolnych – dotacja celowa
Od tego momentu w sesji brał udział radny Pan Piotr Garbacz.
b) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 65.900,00 zł, z tego:
- remonty dróg gminnych

- 14.713,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 105906 O ul. Ujazdowska w Zalesiu

- 20.000,00 zł

Śląskim wraz z przebudową części drogi gminnej ul. XV Lecia
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna – Czarnocin- 20.000,00 zł
działki nr 311/4 obręb Dolna, 251/2, 253/3, 249, 220, 257/1, 256/1
259/1, 255/1 obręb Czarnocin wraz z dokumentacją
- finansowanie gazetki lokalnej – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - 1.000,00 zł
- Sołectwo Zalesie Śl.
- realizacja projektu „Spacer Drogą Listonosza w Leśnicy”

- 1.500,00 zł

- organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościo-

- 2.400,00 zł

wych – wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli – Sołectwo Poręba
- wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Kadłubcu

- 6.287,00 zł

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy są pytania w tym temacie?
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/249/14 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok (głosowało 13 radnych).
- udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był tematem
posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 23 września 2014 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe materiały nie wnosząc żadnych uwag, ani
zastrzeżeń.
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Pan Burmistrz stwierdził, że procedurę udzielania dotacji z budżetu gminy reguluje Uchwała
Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski o udzielenie dotacji
można składać w terminach do dnia: 15 stycznia, 15 marca i 15 sierpnia każdego roku
kalendarzowego.
Do Urzędu Miejskiego w Leśnicy w dniu 13 sierpnia br. wpłynął wniosek Rzymskokatolickiej
Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej, który dotyczył udzielenia z budżetu gminy
Leśnica dotacji w kwocie 20.400,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane polegające na konserwacji i renowacji witraży oraz rekonstrukcji ram i oszkleń
w kościele parafialnym w Raszowej (6 okien w przedniej części kościoła poddanych zostanie
renowacji poprzez zamianę geometrycznych witraży na wizerunki Świętych). Do wniosku
zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty.
Koszt wykonania prac na wyżej wymienionym obiekcie oszacowany został na kwotę 68.020,23
zł, z czego wnioskowany koszt wynosi 20.400,00 zł, co stanowi 29,99 %.
Wniosek Parafii jest jedynym, który wpłynął do urzędu w tym roku.
Przewodniczący obrad dodał, że udzielenie dotacji stanowi konsekwencję realizacji budżetu
gminy poprzez zabezpieczenie wydatku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/250/14 w sprawie udzielenia
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Raszowej dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (głosowało 13 radnych).
- nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy
Pan Burmistrz poinformował, że Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy nadano statut
uchwałą Nr VI/25/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. Na przełomie minionych lat rozszerzył się
zakres działania Zarządu poprzez pojawienie się nowych obowiązków i realizację dodatkowych
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zadań oświatowych. W związku z wprowadzeniem tych zmian proponuje się wprowadzić
nowy statut, a tym samym istniejący utraciłby moc.
Reasumując w statucie ujęto wszystkie obowiązki, które na dzień dzisiejszy są realizowane
przez Gminny Zarząd Oświaty. W efekcie podjętej uchwały zostanie przygotowany nowy
regulamin organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty.
Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisu ujętego w § 6 punkcie 9
ewidencja i kontrola spełniania obowiązku nauki, a mianowicie jak wygląda realizacja tego
punktu w praktyce?
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy stwierdziła, że
zapis dotyczy prowadzonej ewidencji dzieci w wieku od 16 do 18 lat zamieszkałych na terenie
gminy Leśnica. Referat Spraw Obywatelskich Urzędu przygotowuje wydruk z nazwiskami tych
osób i następnie sprawdza się w jakich placówkach oświatowych się kształcą. Taki obowiązek
informowania GZO o pobieraniu nauki przez dziecko spoczywa na jego rodzicach. Od
niedawna dodatkowo otrzymuje się taką informację ze szkół. Jeżeli ktoś nie dopełni tego
obowiązku do momentu rozpoczęcia roku szkolnego to Gminny Zarząd Oświaty zwraca się
pisemnie do rodziców, gdzie ich dziecko się kształci. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie
oświaty każde dziecko do lat 18 ma obowiązek kształcenia.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy oraz zarządził głosowanie w kwestii
jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/251/14 w sprawie nadania
statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy (głosowało 13 radnych).
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady
gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
Pan Burmistrz poinformował, że głosowanie w wyborach do rady gminy, rady powiatu
i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
„Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania
w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie
śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów
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będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.”
Na podstawie danych z Referatu Spraw Obywatelskich tj. ewidencji ludności ustalono, iż
obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – Filia w Leśnicy
zameldowanych na pobyt stały jest 58 pensjonariuszy.
W związku z powyższym w dniu wyborów w tej placówce będzie przebywać więcej niż 15
wyborców. Tym samym wnioskuje się o utworzenie odrębnego obwodu głosowania
i przedkłada się stosowny projekt uchwały.
Wobec braku pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu
i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza oraz zarządził głosowanie w kwestii jej
podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/252/14 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady
powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza (głosowało 13 radnych).
- Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu”
w Górze Św. Anny
Pan Burmistrz stwierdził, że na ukończeniu są prace związane z budową Geoparku w Górze
Świętej Anny, w związku z tym musi zostać przyjęty poprzez podjęcie stosownej uchwały
Regulamin korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny.
W regulaminie nakreślone są zasady korzystania z geostanowiska, które zabezpieczałyby
bezpieczeństwo użytkowników oraz administratora.
Projekt uchwały był konsultowany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu,
Zarządem Parków Krajobrazowych w Górze Świętej Anny oraz projektantem projektu.
Radny Pan Marcin Barth stwierdził, że poprzez wprowadzenie punktu: poruszanie się poza
wyznaczonymi ścieżkami, gdyż zagraża to zdrowiu i życiu należy rozumieć, że obowiązuje
całkowity zakaz spacerowania po innym obszarze?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że celem projektu jest skanalizowanie ruchu turystycznego na obszary
chronione, aby nie niszczyć unikatowej roślinności oraz zagrożonych siedlisk (muraw
kserotermicznych). W związku z tym należy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych
ścieżkach.
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Radny Pan Jahn zaznaczył, że w regulaminie jest uwzględniony zapis dotyczący wjazdu na
ścieżki rowerów. Bezpośrednio to nie wynika, ale powinna być możliwość prowadzenia roweru
po ścieżkach przez turystę.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że przed wejściem na teren geostanowiska znajdują się stojaki na
rowery. Turysta w tym miejscu może zostawić swój pojazd i spacerować sobie po obiekcie.
Radny Pan Kazimierz Mierzejewski zaproponował, aby w ust. 3 w pkt 13 dopisać słowa „bez
zgody administratora”.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zapis ten zostanie uwzględniony w projekcie uchwały poprzez
wprowadzenie nowego brzmienia pkt 13 „organizowania imprez oraz używania sprzętu
nagłaśniającego bez zgody administratora”. Sugestia ta jest jak najbardziej właściwa
w przypadku, gdy gmina jako właściciel Geoparku będzie chciała zorganizować w tym miejscu
jakąś imprezę.
Wobec braku dalszych pytań przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny
uwzględniający poprawkę oraz zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.
Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVIII/253/14 w sprawie
Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny
(głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 5
Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania przeprowadzone w okresie
międzysesyjnym:
 29 sierpnia br. wspólnie z Powiatem Strzeleckim nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki
rowerowej Leśnica-Zdzieszowice;
 29 sierpnia br. goszczono delegację z gminy partnerskiej Gerbrunn,
 30 – 31 sierpnia br. odbyły się dożynki gminne w Zalesiu Śląskim
W tym miejscu złożył ogromne podziękowania dla mieszkańców sołectwa Zalesie Śląskie
w tym dla Pani Sołtys za udział i wsparcie przy realizacji zadania.
 2 września br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kraina Świętej Anny,
 7 września br. odbyły się dożynki wiejskie w Dolnej,
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 10 – 14 września br. w Gminie Leśnica goszczono trzy delegacje z gmin partnerskich tj.
delegację pielgrzymów z gminy Hirschaid, delegację rolników na czele z Panem
Burmistrzem z gminy Hirschaid oraz Pana Burmistrza wspólnie z dwoma osobami z gminy
Gerbrunn,
 11 września br. przebywał z delegacją na Śląsku Minister Spraw Wewnętrznych Badenii
Wirtembergii Pan Reinhold Gall. W ramach swojej podróży studyjnej odwiedził Górę Św.
Anny.
 17 września br. odbył się odbiór drogi powiatowej w Porębie,
 21 września br. na Górze Świętej Anny odbyły się Dożynki Diecezjalne,
 23 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej poświęcone
zaopiniowaniu wniosku o udzielenie dotacji dla Parafii Wszystkich Świętych w Raszowej
oraz analizie stanu i wykorzystania obiektów sportowych LZS (komisja wyjazdowa),
 25 września br. nastąpiło otwarcie Małego Muzeum Leśnickiego,
 28 września br. odbyły się dożynki w Raszowej, w Lichyni połączone z 20-leciem
funkcjonowania budynku OSP i w Leśnicy.
W okresie międzysesyjnym były również prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące
przedsięwzięcia inwestycyjne:
 zadanie dotyczące remontu OSP Czarnocin – w 90 % wykonano docieplenie budynku,
zamontowano nowe okna i ułożono nową instalację elektryczną,
 zadanie dotyczące remontu ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim – złożono wniosek
o dofinansowanie do tzw. „Schetynówek”,
 zadanie dotyczące kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim – odbyła się kontrola z Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu pierwszego etapu kanalizacji, w wyniku której zostało
wystosowano pismo o przelanie kwoty dofinansowania zadnia w wysokości 716 tys. zł,
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawiły się dodatkowe środki na
budowę kanalizacji sanitarnej. Gmina Leśnica ma przygotowaną dokumentację i będzie
czyniła starania o pozyskanie środków na wykonanie około 450 mb kanalizacji w ciągu
ul. Kościuszki (30 przyłączy).
 zadanie dotyczące rozbudowy Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – uzyskano decyzję
o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia
wniosku o płatność w ramach umowy o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
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 zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy
przy ul. Brzegowej 5” – na zewnątrz budynku trwają prace elewacyjne związane z robotami
tynkarskimi i malarskimi. Wewnątrz budynku wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne
i elektryczne oraz tynki ścian i sufitów. Na poddaszu wykonuje się izolacje cieplne z wełny
mineralnej oraz przeciwwilgociowe z folii.
 zadanie pn. „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym
NATURA 2000 na Górze Świętej Anny” – zamontowano drewniane podłogi i balustrady
szklane na podestach widokowych. Uruchomiono oświetlenie parkowe, w tym reflektory
oświetlające Geopark. Zakończono wykonywanie nawierzchni ścieżek z kruszywa
bazaltowego. Trwają prace porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu.
Ad. pkt 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z Uchwałą Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego i Uchwałą Nr XXXVII/362/2014
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 r. w tej samej sprawie. Uchwały
stanowią załącznik do niniejszego pisma.
Radny Pan Ryszard Golly poruszył temat dotyczący studzienek kanalizacyjnych przy
ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim. W godzinach wczesnorannych i późnowieczornych zaczęły
znowu jeździć tą ulicą ciężarówki, które z dużą prędkością przejeżdżają po studzienkach.
Stukot jest tak głośny, że ludzie skarżą się, że nie mogą spać.
Ponadto na ul. Kościuszki zapychają się kratki ściekowe przy krawężnikach. Podczas obfitych
opadów deszczu, woda dalej płynie i zalewa mieszkańcom podwórka.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten w najbliższym czasie zostanie sprawdzony.
Pan Zbigniew Romik – mieszkaniec Wsi Zalesie Śląskie zwrócił się z zapytaniem, jak często
jest monitorowana jakość wody i jak często dokonuje się płukania sieci wodociągowej? Na
dzisiejszą sesję przyniósł próbkę wody pobranej z sieci wodociągowej w jego budynku
mieszkalnym. Woda jest brązowa i znajdują się w niej zanieczyszczenia mechaniczne.
Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że uczestniczy w sesjach i nie słyszał, aby był poruszany temat
dotyczący jakości wody. Jeżeli już to tylko w kontekście budowy nowej sieci kanalizacyjnej
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lub wodociągowej. Może należałoby poinformować mieszkańców, aby zainstalowali sobie
w domach filtry wyłapujące zanieczyszczenia mechaniczne wody.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jakość wody na ujęciu jest badana raz w miesiącu przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną.
Pan Romik zaznaczył, że zasadne byłoby płukanie sieci co jakiś czas, ponieważ temat
zabrudzonej wody systematycznie powraca.
Pan Burmistrz stwierdził, że płukanie sieci wykonuje się każdorazowo po przeprowadzeniu
remontów sieci lub napraw awaryjnych.
Radny Pan Wiktor Barteczko poprosił, aby Urząd zwrócił się do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich o przycięcie gałęzi przy drogach powiatowych w Zalesiu Śląskim
i Czarnocinie.
Radny Pan Piotr Garbacz zauważył, że bardzo efektownie wygląda droga Leśnica –
Zdzieszowice, gdzie zostało namalowane oznakowanie poziome jezdni (linia ciągła
i przerywana oraz linia przy ścieżce rowerowej).
Ponadto zwrócił się z prośbą o zaklejenie dziury na ul. Kozielskiej w Leśnicy za sklepem
mięsnym. Jest ona w tej chwili zasypana kamieniami i powoduje utrudnienia w ruchu
drogowym.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że temat ten zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Ad. pkt 7
Zamknięcie sesji
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XLVIII
sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.
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