Protokół Nr 43/2014
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 23 września 2014 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Opinia komisji w sprawie wniosku Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Raszowej
o udzielenie ze środków gminy Leśnica dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Analiza stanu i wykorzystania obiektów sportowych LZS – komisja wyjazdowa
(spotkanie w terenie z przedstawicielami klubów LZS).
3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej.
Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, iż w kwestii punktu 2 porządku obrad członkowie
komisji rozpoczną wizytację obiektu LZS w miejscowości Kadłubiec, a następnie objadą
kolejne boiska LZS tj. w miejscowości Poręba, Leśnica oraz Zalesie Śląskie. Podkreślił, iż
w celu uzyskania szerszych informacji w zakresie funkcjonowania tych obiektów zaproszenie
otrzymali również przedstawiciele poszczególnych klubów LZS, którzy będą obecni na boisku
sportowym.

Ad. pkt 1
Pani Edyta Gola – Inspektor na Stanowisku Pracy ds. Kultury poinformowała, iż w dniu
13 sierpnia 2014 roku wpłynął do Burmistrza Leśnicy wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
„Wszystkich Świętych” w Raszowej o udzielenie ze środków Gminy Leśnica dotacji w roku
2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków – dotyczącym konserwacji i renowacji witraży, montażu nowych ram
i przeszklenia okien witrażowych od zewnątrz szkłem ochronnym oraz usunięcia zewnętrznych
krat w kościele parafialnym.

Następnie Pani Gola poinformowała, iż zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami gmina może udzielić dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Ponadto podkreśliła, iż w związku z powyższym w dniu 23 kwietnia 2007 roku Rada Miejska
w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr VIII/65/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z zapisami tej uchwały wnioski o dotację należy
składać w następujących terminach tj. do dnia 15 stycznia, 15 marca oraz 15 sierpnia roku
kalendarzowego. Z budżetu gminy Leśnica mogą być udzielane dotacje celowe na
sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia
następujące kryteria tj.
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Leśnica,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców
Gminy Leśnica.
Pani Gola dodała, iż o dotację może się ubiegać każdy podmiot będący włąścicielem lub
posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający
z użytkowania wieczystego.
Następnie Pani Gola zapoznała członków komisji z wnioskiem i podkreśliła, że zawiera on
wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami uchwały rady.
Nadmieniła również, iż szczegółowy zakres rzeczowy robót wraz z uzasadnieniem przedstawia
punkt III wyłożonego do wglądu wniosku.
Ponadto podkreśliła, że całkowity koszt inwestycji wynosi 68.020,23 złotych. Natomiast
wnioskowana kwota dotacji wynosi 20.400,00 złotych co stanowi 29,95% wartości
planowanych prac. W tym miejscu podkreśliła, iż zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Leśnicy gmina może udzielić dotacji w wysokości do 30% nakładów.
Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na dzień 29 września 2014 roku, natomiast termin
zakończenia – 30 grudnia 2014 roku.
Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, iż przedłożony wniosek został przygotowany
poprawnie oraz posiada wymagane uchwałą załączniki.
W związku z powyższym wyrazili pozytywną opinię w sprawie udzielenia dla
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. „Wszystkich Świętych” w Raszowej ze środków Gminy
Leśnica dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
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przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotyczącym konserwacji i renowacji witraży,
montaż nowych ram i przeszklenie okien witrażowych od zewnątrz szkłem ochronnym oraz
usunięcie zewnętrznych krat w kościele parafialnym.

Ad. pkt 2
Informację z realizacji punktu 2 przygotował Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Społecznej. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad. pkt 3
Nie poruszono innych spraw.
Protokołowała:
Gizela Ploch

3

