Protokół Nr 12/2016/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 11 marca 2016 roku
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata
2015 – 2017 w 2015 roku.
2. Funkcjonowanie klubów wiejskich – koszty utrzymania oraz dochody z tytułu wynajmu
pomieszczeń.
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który powitał Panią Joannę Izbicką – Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Leśnicy oraz Panią Gizelę Szendzielorz – Dyrektora Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Leśnicy. Podkreślił, iż materiały związane z tematyką punktu 1 porządku
obrad członkowie komisji otrzymali w terminie wcześniejszym w celu szczegółowego
zapoznania się z ich treścią.

Ad. pkt. 1
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy tytułem wstępu
poinformowała, że Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2015 –
2017 tworzy lokalny system ochrony oraz wsparcia dzieci i rodzin, w szczególności
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ustanowiony
został uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 kwietnia 2015 roku , a jego
koordynowanie i monitorowanie powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy.
Następnie Pani Izbicka szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2015 – 2017 w 2015 roku. Przedmiotowy
dokument stanowi załącznik do protokołu.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie potrzeby mieszkańców
wymagających wsparcia i pomocy w tym zakresie zostały zaspokojone.
Pani Izbicka odpowiedziała, iż działania w tym zakresie były podejmowane przez Ośrodek na
bieżąco, a w szczególności dotyczyły rodzin wychowujących dzieci i dotkniętych przemocą.

Następnie Pan Mierzejewski zapytał w ramach jakich środków są finansowane posiłki, które
przygotowują siostry w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż siostry we własnym zakresie służą taką formą pomocy na rzecz
potrzebujących tj. rodzin wielodzietnych, samotnych. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi
w tym zakresie żadnych kosztów.
Ponadto Pan Mierzejewski odniósł się do wydatków związanych z umieszczeniem dziecka
w pieczy zastępczej. Podkreślił, iż na ten cel gmina w roku 2015 wydatkowała 4 629,13
złotych, a pieczą zastępczą objęto troje dzieci. Natomiast w roku 2014 wydatki kształtowały
się na poziomie 2 195,46 złotych, a opieką zostało również objętych troje dzieci. Czym
spowodowana jest różnica.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż przedmiotowa różnica jest spowodowana długością pobytu dziecka
w pieczy i wynosi odpowiednio: 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy oraz 50% wydatków
w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem dotyczącym warunków przyznawana rocznej dotacji
na dożywianie dzieci. Podkreślił, iż corocznie gmina dokłada na ten cel coraz więcej środków
finansowych.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż realizując obowiązek ustawowy w zakresie dożywiania dzieci, gmina
jest zobligowana do zabezpieczenia w budżecie minimum 40% środków na realizację
przedmiotowego Programu. Natomiast z dotacji można otrzymać dofinansowanie w wysokości
60% . Podkreśliła, iż w tym celu Ośrodek jest zobligowany do przygotowania zapotrzebowania
na środki, a następnie z początkiem roku podpisywana jest umowa z Wojewodą, w której
zostaje określona wysokość przyznanej dotacji. Często bywa tak, że dotacja uzależniona jest
od środków finansowych jakimi dysponuje województwo.
Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał, co w sytuacji kiedy zachodzą zmiany w ciągu roku tj.
zapotrzebowanie na powyższe środki jest większe.
Pani Izbicka podkreśliła, iż w tej sytuacji następuje korekta środków finansowych
i podpisywany jest aneks do umowy. Ponadto podkreśliła, iż wszystkie dzieci w gminie, które
wymagają dożywiania są objęte tą formą pomocy.
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Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szerokorozumianej pomocy
państwa w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Podkreślił, iż od 1 października 2015 roku
nastąpiła zmian kryterium dochodowego i wynosi odpowiednio dla osoby samotnie
gospodarującej 634,00 złotych, dla osoby w rodzinie 514,00 złotych. W związku z powyższym
podkreślił, iż jest to znaczny wzrost w stosunku do kwoty wcześniej obowiązującej, natomiast
kwota udzielonych świadczeń za rok 2015 jest niższa w stosunku do roku 2014 tj. około
36 000,00 złotych mniej. Następnie zapytał czym podyktowana jest ta różnica.
Pani Izbicka odpowiedziała, iż w roku 2015 potrzeby w tym kierunku były niższe lecz również
część osób, które otrzymywały zasiłek zmarły, a pozostałe osoby nie spełniały określanych
warunków ustawowych. Ponadto zwróciła uwagę, iż zmiana kryterium dochodowego weszła
w życie z dniem 1październiku 2015 roku, a wcześniej kryterium było niższe i do otrzymania
świadczeń kwalifikowało się mniej osób.
Pan Jahn podkreślił, iż można stwierdzić, że 3% ogółu mieszkańców naszej gminy korzysta
z świadczeń pomocy społecznej.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż Opolska Karta Rodziny obowiązuje na terenie całego województwa,
a Karta Dużej Rodziny obowiązuje na terenie całego kraju. Wskazała, iż za pośrednictwem
strony internetowej można się dowiedzieć, które instytucje oferują zniżki dla posiadaczy
przedmiotowych kart. Podkreśliła jednocześnie, że większość usług na naszym terenie jest
oferowana w formie bezpłatnej.
Następnie Pan Jahn nawiązał do tematu bezpłatnej pomocy żywnościowej dla mieszkańców
gminy Leśnica związaną z rozdysponowaniem jabłek. Zapytał czy miejscowy Ośrodek podjął
jakiekolwiek działania w celu pozyskania jabłek celem wsparcia rodzin.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż Ośrodek nie realizował przedmiotowego zadania z uwagi na braki
kadrowe spowodowane urlopem macierzyńskim i wychowawczym pracownic. Jednocześnie
podkreśliła, iż zadanie to powinno być realizowane przez instytucje pozarządowe, a Ośrodek
powinien tylko współuczestniczyć w wydawaniu skierowań osobom kwalifikującym się do tej
formy pomocy.
Pan Kazimierz Mierzejewski podziękował Pani Joannie Izbickiej za przedstawienie
Sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2015 –
2017 w 2015 roku oraz udzielone w tym temacie wyjaśnienia.
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Ad. pkt 2
Pani Gizela Szendzielorz – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
poinformowała, iż na terenie gminy Leśnica działalność prowadzi sześć klubów wiejskich
i sześć świetlic, w tym świetlica miejska zlokalizowana w Leśnicy. Podkreśliła, iż w 2015 roku
z budżetu gminy Leśnica przyznana została dotacja w wysokości 162 980,00 złotych
z przeznaczeniem na funkcjonowanie tych obiektów. Dodała, iż następnie przedmiotowa
dotacja została podzielona na poszczególne kluby z uwzględnieniem wykonania kosztów za
rok poprzedni i kształtowała się następująco:
1. Świetlica Miejska w Leśnicy –

29 912,23

2. Klub wiejski w Raszowej

–

20 543,24

3. Klub TSKN w Zalesiu Śl.

–

12 883,09

4. Klub TSKN w Kadłubcu

-

8 850,00

5. Świetlica wiejska w Dolnej

-

17 689,32

6. Klub TSKN w Lichyni

-

9 790,00

7. Klub wiejski w Łąkach Kozielskich –

16 474,05

8. Klub wiejski Góra Św. Anny -

15 286,48

9. Świetlica wiejska w Porębie -

6 500,00

10. Świetlica wiejska w Krasowej –

5 430,00

11. Świetlica wiejska w Wysokiej –

14 561,59

12. Świetlica wiejska w Górze Św. Anny ul. Szkolna – 5 060,00
Pani Szendzielorz podkreśliła, iż szczegółowe wykonanie przedmiotowych środków obrazuje
załącznik do protokołu – tabela nr 4. Zaznaczyła, iż największe koszty

związane

z funkcjonowaniem tych klubów stanowi energia elektryczna.
Następnie poinformowała, iż wszystkie budynki posiadają również ubezpieczenie mienia.
Ponadto przedstawiła informację dotyczącą osób – gospodarzy sprawujących nadzór nad tymi
obiektami oraz informację dotyczącą wynagrodzeń gospodarzy.
Pani Szendzielorz poinformowała również, iż w 2015 roku LOKiR pozyskał dochody z tytułu
wynajmu pomieszczeń świetlic oraz klubów wiejskich na kwotę 6 572,43 złotych. Podkreśliła,
iż największe dochody pozyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w Świetlicy miejskiej
w Leśnicy przez firmę Hermos na łączną kwotę 5 467,00 złotych. W tym miejscu podkreśliła,
iż Zarządzeniem Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy z dnia
15 stycznia 2015 roku w sprawie opłat za wynajem świetlic i klubów wiejskich na terenie
gminy Leśnica ustalona została odpłatność na wynajem poszczególnych klubów i świetlic.
4

Zaznaczyła również, iż ustalona odpłatność jest uzależniona od wyposażenia każdego klubu
bądź świetlicy. Następnie szczegółowo przestawiła dane dotyczące osiągniętych dochodów
z tytułu wynajmu z pozostałych klubów i świetlic co obrazuje załącznik do protokołu.
Ponadto przedstawiła informację dotyczącą kosztów z wypracowanych środków własnych oraz
kosztów otrzymanych z dotacji co obrazuje tabela nr 4a i 4b do protokołu. W tym miejscu
zaznaczyła, iż ogółem w 2015 roku koszty utrzymania klubów i świetlic wyniosły 170 206,03
złotych.
Następnie Pani Szendzielorz poinformowała, iż dla wszystkich klubów i świetlic został
ustalony regulamin korzystania, regulamin wynajmu klubu bądź świetlicy oraz obowiązki
gospodarza.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił uwagę na zróżnicowaną kwotę w płacach dla
poszczególnych gospodarzy.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż miesięczne wynagrodzenie gospodarza świetlicy bądź klubu
wynosi 300,00 złotych brutto. Jednocześnie podkreśliła, iż przedmiotowa różnica jest
spowodowana potrąceniami, które są inne dla każdego pracownika tj. od sytuacji czy dany
pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę czy też umowę – zlecenie. Nadmieniła, iż tylko
w przypadku gospodarza świetlicy wiejskiej w Krasowej wynagrodzenie miesięczne wynosi
200,00 złotych brutto, przy czym i pochodne tego wynagrodzenia są niższe.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy duże imprezy organizowane przez sołectwo
również są zgłaszane do LOKiR-u.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż dla lepszego rozeznania tematu dobrze jest poinformować, iż
w danym dniu będzie organizowana impreza w sołectwie.
Następnie Pan Jahn zapytał czy jest określony termin, w którym należy zwrócić się z podaniem
o wynajem pomieszczenia.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż jeżeli w zainteresowanym przez stronę terminie pomieszczenie
świetlicy jest wolne to bez żadnego problemu jest wynajmowane. Ponadto dodała, iż wówczas
jest informowany gospodarz obiektu w celu udostępnienia pomieszczenia oraz dopilnowania
porządku.
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż większość ponoszonych kosztów związanych
z funkcjonowaniem klubów i świetlic wiejskich stanowi znaczne zużycie energii elektrycznej.
Czy istnieją inne możliwości, aby ograniczyć przedmiotowe zużycie.
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Pan Andrzej Iwanowski - Zastępca burmistrza podkreślił, iż sprawa dotycząca zużycia energii
w poszczególnych klubach bądź świetlicach jest tematem złożonym. Zwrócił uwagę, iż tylko
niektóre kluby są ogrzewane za pomocą instalacji elektrycznej i per saldo patrząc na inwestycje
utrzymanie tych klubów jest tańsze niż budowanie za duże pieniądze instalacji na przykład
olejowej, która jest bardzo kosztowna, a nie tania w eksploatacji. Podkreślił, iż kluby
zlokalizowane na terenie naszej gminy nie są cały czas eksploatowane, a znajdujące się w nich
elektryczne urządzenia grzewcze są ustawione na temperaturę minimalną.
Pan Teodor Jahn podziela opinię zastępcy burmistrza, iż energia elektryczna jest na obecną
chwilę najbardziej przekształconą czystą energią, która jest kosztowna, jednak zaznaczył że nie
mamy wpływu na kształtowanie się jej ceny.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z

zapytaniem czym jest spowodowana różnica

w kosztach za zużycie energii elektrycznej w budynku klubu w Zalesiu Śląskim i Raszowej.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowa różnica jest spowodowana kubaturą budynku.
Ponadto dodała, iż w budynku tym znajduje się piec akumulacyjny, który również generuje
pobór prądu. Nadmieniła również, iż w klubie wiejskim w Raszowej organizowane są częściej
imprezy, a ponadto znajdują się tam również urządzenia AGD.
Jednocześnie Pan Mierzejewski zwrócił się z prośbą do pani dyrektor, aby przygotowała
informację dotyczącą powierzchni użytkowej klubu wiejskiego w Raszowej i Zalesiu Śląskim.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na znaczne zużycie wody w klubie w Łąkach Kozielskich.
Nadmienił, iż budynek ten jest połączony z remizą OSP. W związku z powyższym zapytał jaki
jest podział tych kosztów.
Pani Gizela Szendzielorz wyjaśniła, iż koszty związane z zużyciem wody w tym budynku
ponosi LOKiR. Poinformowała również, iż sytuacja związana z zużyciem wody została
spowodowana jednorazowym myciem samochodu strażackiego, który wówczas był oddawany
do naprawy.
W związku z powyższym Pan Jan zapytał jakie są przeszkody, aby podzielić przedmiotowe
koszty pomiędzy LOKiR i jednostkę OSP.
Pan Iwanowski wyjaśnił, iż ostatecznie koszty i tak zostaną sfinansowane z budżetu gminy,
a sytuacja która miała miejsce wydarzyła się awaryjnie.
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Następnie Pan Jahn nawiązał do tematu dotyczącego najmu pomieszczenia świetlicy.
Nadmienił, iż wynajmujący w pewnym sensie jest odpowiedzialny za stan obiektu podczas
użytkowania pomieszczenia. W związku z powyższym zapytał czy po imprezie następuje
przekazanie obiektu.
Pani Szendzielorz odpowiedziała, iż przekazanie obiektu przez stronę następuje każdorazowo
gospodarzowi danej świetlicy bądź klubu.
Ponadto Pan Teodor Jahn podkreślił, iż udzielona w roku 2015 dotacja dla LOKiR-u wyniosła
162 980,00 złotych, a ponoszone koszty w tym zakresie są coraz większe. Jednocześnie dodał,
iż potrzeby w zakresie utrzymania klubów będą miały tendencję rosnącą.

Ad. pkt 3
Nie poruszono innych spraw.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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