Protokół Nr 13/2016/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 18 kwietnia 2016 roku
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza działalności i rodzaje świadczonych usług przez Stację Opieki „Caritas”
i Gabinet Rehabilitacyjny w Leśnicy – współudział gminy w finansowaniu.
2. Informacja

dotycząca

systemu

opieki

zdrowotnej

gminy

–

spotkanie

z przedstawicielami Stacji Opieki „Caritas oraz przedstawicielami Praktyki Lekarzy
Rodzinnych „Medica” w Leśnicy.
3. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy
Leśnica.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2015.
5. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który powitał księdza Arnolda Dreschlera – dyrektora Caritas
Diecezji Opolskiej, Panią Monikę Kocot – naczelną pielęgniarkę Caritas Diecezji Opolskiej,
Panią Sylwię Płuciennik – kierownika Stacji Opieki Caritas w Leśnicy, Panią Sonię Reguła –
rehabilitantkę Stacji Opieki Caritas w Leśnicy, Pana Krystiana Adamika – lekarza rodzinnego
NZOZ Medica w Leśnicy, Panią Joannę Izbicką – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnicy oraz Panią Edytę Gola – inspektora na stanowisku pracy ds. kultury. Podkreślił, iż
materiały związane z tematyką punktu 3 i 4 porządku obrad członkowie komisji otrzymali
w terminie wcześniejszym w celu szczegółowego zapoznania się z ich treścią.
Następnie tytułem wstępu poinformował, iż na terenie województwa opolskiego działalność
prowadzą 54 stacje opieki Caritas oraz 36 gabinetów rehabilitacyjnych. Wyposażenie tych
stacji jest darem Rządu Niemieckiego, natomiast działalność tych Stacji finansowana jest przez
władze samorządowe oraz opolski i śląski Narodowy Fundusz Zdrowia. Podkreślił, iż Stacje
Opieki Caritas sprawują kompleksową opiekę nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania.
Ponadto dodał, iż rocznie z budżetu gminy Leśnica na działalność Stacji Opieki Caritas
i działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego z siedzibą w Leśnicy jest udzielana dotacja

w wysokości około 180 000,00 złotych. Podkreślił również, że z uwagi, iż niejednokrotnie
korzystał z usług świadczonych przez stację jest pełen uznania pracy dla pielęgniarek.

Ad. pkt 1 i pkt 2
Dyrektor Arnold Dreschler serdecznie podziękował za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie
komisji. Stwierdził, iż dobrze się stało, że partnerem Caritas są gminy. Ponadto dodał, iż jeżeli
chodzi o kontraktowanie pewnych działań to parę działań pokrywa się z procedurami, które
należą do dyspozycji Narodowego Funduszy Zdrowia.
Nadmienił, iż obserwuje co dzieje się na rynku usług socjalnych i medycznych i podkreślił,
że najbardziej poszkodowaną jest osoba chora oraz rodzina chorego. Zaznaczył, iż tendencja
w służbie zdrowia jest taka, że szpitale skracają pobyt pacjenta do minimum, a następnie jest
on przekazywany rodzinie. Podkreślił, iż to że pacjent chce do domu należy uszanować lecz
nie należy wciągać rodziny do opieki nad pacjentem i pozostawić ją samą sobie bez wsparcia.
Zwrócił uwagę, iż kierunek „pacjent w domu” jest o tyle dobry, gdy w terenie funkcjonują
i działalność prowadzą odpowiednie i dostępne służby ambulatoryjne. W tym miejscu wyraził
słowa podziękowania za finansowe wsparcie ze strony gminy Leśnica na działalność Caritas,
ponieważ stwierdził, że w oparciu tylko i wyłącznie o środki Narodowego Funduszu Zdrowia
tak wysokiej i profesjonalnej opieki domowej jaką świadczy Caritas jest trudno. Podkreślił, że
Stacja Caritas mogłaby wykonywać jeszcze więcej świadczeń lecz środki finansowe
przekazywane na ten cel są ograniczane i również przekazywane dla służb stacjonarnych tj.
szpitali. Podkreślił, iż na terenie naszego województwa środowisko rodziny jest mocne i chorzy
mają wsparcie z jej strony. Zdarzają się jednak również gospodarstwa jednoosobowe i wtedy
pacjent korzysta z domu pomocy społecznej. Podkreślił, że Stacja Caritas oczekuje jednak, aby
to NFZ docenił finansowo Praktykę Opieki Zdrowotnej tj. gabinety lekarskie i pielęgniarskie.
Następnie głos zabrała Pani Sylwia Płuciennik – Kierownik Stacji Opieki Caritas w Leśnicy.
Pani Płuciennik poinformowała, iż w Stacji Opieki Caritas w Leśnicy są zatrudnione trzy
pielęgniarki. Czas pracy tych osób jest nienormowany, a wizyty są dzielone na
przedpołudniowe, popołudniowe i wieczorne. Poinformowała, iż w 2015 roku ogółem
wykonano 4 182 wizyty domowe. Podkreśliła, iż specyfika pracy pielęgniarki środowiskowej
polega na pracy w terenie tj. w domu chorego. Na zlecenie lekarskie wykonywane są wizyty
w soboty, niedziele i święta. Najczęściej są to iniekcje domięśniowe, dożylne i wlewy
kroplowe, których nie można przerwać z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości leczenia.
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Poinformowała, że Stacja dysponuje również szerokim asortymentem sprzętu pielęgniarskiego
i rehabilitacyjnego, który w zależności od potrzeb jest wypożyczany za pisemnym
potwierdzeniem pacjenta lub rodziny.
Ponadto nadmieniła, iż od września 2014 roku w Stacji Opieki Caritas działa Hospicjum
Domowe tj. Poradnia Opieki Paliatywnej, z którą Stacja ściśle współpracuje. Dodała, iż
poradnia ta swoją opieką obejmuje pacjentów z gminy Leśnica i z gminy Zdzieszowice.
Reasumując nadmieniła, że głównym zadaniem pielęgniarek środowiskowych jest pomoc
w opiece nad chorym oraz przygotowanie i przeszkolenie rodziny w taki sposób, aby chory
mógł jak najwięcej czasu spędzić w domu.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w temacie prowadzenia Poradni Opieki
Paliatywnej na terenie Stacji Caritas w Leśnicy. Na czym polega ta działalność.
Pani Monika Kocot – naczelna pielęgniarka Rejonu Caritas wyjaśniła, iż poradnia ta jest
dodatkową formą sprawowania opieki nad pacjentem. Podkreśliła, iż w tym celu Narodowy
Fundusz Zdrowia w zależności od jednostki chorobowej pacjenta kwalifikuje go do takiej
właśnie poradni. Dla przykładu wskazała, iż jeśli u pacjenta zdiagnozowany został na przykład
nowotwór w stanie terminalnym to wówczas pacjent ten ma możliwość skorzystania z opieki
hospicjum domowego. Z uwagi na zapotrzebowanie w tym kierunku na naszym terenie został
wprowadzony dodatkowy zakres tej specjalistycznej opieki.
Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał czy w związku z powyższym gmina Zdzieszowice,
ponieważ opieka obejmuje również pacjentów z tej gminy partycypuje w kosztach utrzymania
tej działalności.
Pani Monika Kocot wyjaśniła, iż gmina Zdzieszowice również partycypuje w kosztach
utrzymania tej poradni.
Następnie głos zabrała Pani Sonia Reguła – starszy asystent gabinetu rehabilitacyjnego
w Leśnicy. Poinformowała, że gabinet obejmuje swą opieką ludzi z terenu gminy Leśnica.
Celem działania rehabilitanta jest kompleksowa rehabilitacja i usprawnianie pacjenta ściśle
według lekarza kierującego oraz zgodnie z posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami. Dzięki
wsparciu ze strony samorządu gminnego jest możliwość oferowania usług w ramach
rozliczenia z NFZ, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów zabiegów przez
pacjentów. Nadmieniła, iż gabinet rehabilitacyjny obejmuje opieką osoby chore, starsze,
samotne i niepełnosprawne. Pacjenci poruszający się samodzielnie korzystają z rehabilitacji
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ambulatoryjnej w gabinecie. Jego bogate wyposażenie w sprzęt do fizykoterapii oraz
kinezyterapii, umożliwia przeprowadzenie leczenia we wszystkich schorzeniach narządu ruchu
o charakterze urazowym, przeciążeniowym lub przewlekłym. Pacjenci korzystający z usług
Caritas mogą liczyć niemal na wszystko co oferuje nowoczesna fizjoterapia tj. pełną gamę
zabiegów prądowych, ultradźwięki, laseroterapię, magnetoterapię, światłolecznictwo,
krioterapię, szeroki zakres ćwiczeń leczniczych oraz specjalistycznych metod usprawniania
oraz masaże od klasycznego po drenaż limfatyczny.
W zakresie działalności gabinetu w 2015 roku obsłużono 698 pacjentów, zarejestrowano 6 611
wizyt w gabinecie oraz wykonano 21 304 zabiegi fizjoterapeutyczne. Pani Reguła podkreśliła,
iż osób wymagających pomocy w wyżej wymienionym zakresie jest coraz więcej i w stosunku
do roku 2014 ilość przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych wzrosła. Ponadto dodała, iż
okres wyczekiwania na zabiegi wynosi około sześć miesięcy.
Dyrektor Dreschler zwrócił uwagę, iż w 2015 roku Caritas Diecezji Opolskiej podpisał kontrakt
z NFZ na 1 450 000,00 złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie 40 gabinetów, w którym
zatrudnionych jest 82 magistrów rehabilitacji. Podkreślił, iż w wyniku rachunku
matematycznego na jednego rehabilitanta osiągamy wynagrodzenie miesięcznie w wysokości
1 450,00 złotych. W tym miejscu stwierdził, iż gdyby nie wsparcie finansowe ze strony gmin
na działalność tych gabinetów,

to wówczas około dziesiątego dnia każdego miesiąca

należałoby je zamknąć.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy przewiduje się poszerzenie lokum
Stacji Caritas w Leśnicy.
Dyrektor Dreschler wyjaśnił, iż nie ma mowy o poszerzeniu działalności gabinetu w Leśnicy
w oparciu o poziom finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Następnie głos zabrał Pan Krystian Adamik – lekarz NZOZ Medica w Leśnicy. Podkreślił, iż
dyrektor Dreschler poruszył bardzo istotną sprawę, a mianowicie temat dotyczący sposobu
funkcjonowania i kosztów opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Podkreślił, iż Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (POZ) nie da się podzielić na opiekę lekarską i pielęgniarską, ponieważ
zespół ten musi ze sobą współpracować. Stwierdził, iż opieka ambulatoryjna jest
najskuteczniejszą, najszybszą i najtańszą formą opieki medycznej. Następnie podkreślił, iż
z całym szacunkiem dla lekarzy specjalistów, wysoko wyspecjalizowanych pielęgniarek lecz
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ich ilość porad jest znikoma w stosunku z tym co dzieje się w placówce Podstawowej Opiece
Zdrowotnej, ponieważ pacjent w pierwszej kolejności trafia właśnie do tej placówki.
Pan Łukasz Jastrzembski nadmienił, iż środki finansowe wydatkowane z budżetu gminy
Leśnica w postaci dotacji dla Stacji Caritas są bardzo dobrze inwestowane.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż w roku 2015 kwota udzielonej dotacji z budżetu gminy na
funkcjonowanie Stacji Opieki Caritas oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego była niższa o 35 000,00
złotych w stosunku do lat poprzednich. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy
z uwagi na udzielenie niższej dotacji sytuacja wpłynie na jakość świadczonych usług przez
Stację dla naszych mieszkańców.
Dyrektor Arnold Dreschler wyjaśnił, iż udzielenie niższej dotacji w żaden sposób nie wpłynie
na świadczenie usług przez stację. Podkreślił, iż jedynie może ograniczyć realizację zadań
inwestycyjnych czy zakup sprzętu medycznego.
Nadmienił, że opieka, jakość i dostępność nie ucierpią bo ucierpieć nie mogą. Dodał, iż być
może w miarę możliwości finansowych budżetu gminy pod koniec roku budżetowego uda się
wygospodarować środki finansowe na ten cel.
Następnie Pan Krystian Adamik przedstawił informację dotyczącą działalności NZOZ Medica
w Leśnicy. Poinformował, iż w 2015 roku NZOZ Medica udzielił około 30 000 porad
lekarskich co miesięcznie stanowiło około 2 500 tysiąca porad. Wyjaśnił, że porady lekarskie
można podzielić na trzy kategorie tj. porady receptowe (wypisanie recept), porady spadkowe
czyli stwierdzono, iż danego pacjenta należy skonsultować z lekarzem specjalistą oraz porady
lekarskie w granicach kompetencji danego lekarza.
Następnie poinformował, iż do chwili obecnej NZOZ Medica wydał około 600 skierowań na
badania biochemiczne czyli laboratoryjne. Ponadto dodał, że miesięcznie wydaje się około 50
skierowań na badania obrazowe. Koszty związane z przeprowadzeniem tych badań są w całości
finansowane przez NZOZ Medica w Leśnicy i kształtują się w granicach 110 000,00 złotych
rocznie. Nadmienił, iż praktyka lekarzy rodzinnych Medica posiada w granicach 5000 tysięcy
deklaracji dotyczących wyboru lekarza rodzinnego.
Kontynuując wypowiedź dodał, iż w praktyce pracuje czterech lekarzy rodzinnych, lekarz
pediatra oraz zatrudnione są trzy pielęgniarki. Nadmienił, iż brak jest młodych lekarzy
rodzinnych. Sytuacja ta jest podyktowana niskim wynagrodzeniem za tę pracę. W tym miejscu
Pan Adamik podziękował za pomoc finansową ze środków budżetu gminy Leśnica na rzecz
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NZOZ Medica. Podkreślił, iż dzięki tym środkom wymienione zostały okna w siedzibie NZOZ
Medica, przy czym diametralnie obniżyły się koszty zużycia energii elektrycznej.
Podkreślił, iż marzeniem lekarzy jest, aby w miejscu niszczejącego budynku przy restauracji
„Na Szlaku” w Leśnicy powstał nowy ośrodek zdrowia. Nadmienił, iż być może w ramach
środków unijnych udałoby się pozyskać fundusze na budowę nowego ośrodka zdrowia.
Pan Burmistrz nadmienił, iż w perspektywie lat należy pochylić się nad wykonaniem remontu
elewacji i dachu aktualnej siedziby NZOZ Medica, ponieważ wymaga już interwencji.
Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż gmina Kędzierzyn – Koźle prowadzi na swoim
terenie bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców. Zwrócił się z zapytaniem czy taką
akcję można by przeprowadzić na terenie naszej gminy.
Pan Adamik wyjaśnił, iż temat darmowych badań nie wygląda tak, że za przedmiotowe badania
nikt nie płaci. Badania te koordynuje albo na przykład dany zakład pracy lub inna instytucja
w ramach składek

na ubezpieczenie zdrowotne. Poinformował, iż samorządy realizują

programy profilaktyczne i być może samorząd kozielski organizuje takie działanie. Podkreślił,
iż NZOZ Medica przeprowadza rocznie do dziesięciu akcji profilaktycznych. Obecnie za
pośrednictwem firmy farmaceutycznej otrzymał ofertę przeprowadzenia u 30 pacjentów profilu
lipidowego tj. badania poziomu choresterolu.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę, iż Leśnickie Centrum Medyczne w Leśnicy nie jest
konkurencją dla NZOZ Medica z racji ustaleń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pan Adamik wyjaśnił, iż gdyby Leśnickie Centrum Medyczne wystąpiło do NFZ o kontrakty
specjalistyczne nadal nie będzie zagrożeniem dla NZOZ Medica w Leśnicy. Jednak wówczas
jako lekarz miałby możliwość wysyłania pacjentów na konsultację do Leśnickiego Centrum
Medycznego.
Pan Jahn podkreślił, iż dostęp do lekarzy NFZ jest coraz bardziej utrudniony z uwagi na
tworzące się kolejki w przychodniach. Podkreślił, iż powstało coraz więcej pięknych obiektów
świadczących usługi komercyjne, a nie w tym kierunku należy patrzeć.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy w momencie odejścia Pana doktora
Benickiego zmienią się godziny przyjmowania pacjentów.
Pan Krystian Adamik wyjaśnił, iż NZOZ Medica w Leśnicy będzie funkcjonował jak
dotychczas, a lekarze będą mieli wydłużony czas pracy. Ponadto zwrócił uwagę, iż już w tej
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chwili można zaobserwować powolny proces „przechodzenia” pacjentów Pana doktora
Benickiego do innych lekarzy rodzinnych.

Ad. pkt 3
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy przedstawiła oraz
szczegółowo omówiła informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Tytułem wstępu poinformowała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy realizując ustawę
o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. Podkreśliła, iż zaprezentowane w przedmiotowej informacji dane
obrazują lokalną sytuację społeczno – demograficzną Gminy Leśnica oraz niezbędne do
realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz
umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę, iż przedmiotowe zestawienie obrazuje, iż na terenie gminy
znajduje się klub spotkań dla seniorów. W związku z powyższym zapytał, w którym miejscu
znajduje się jego siedziba.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż siedziba klubu spotkań dla seniorów mieści się w budynku przy ulicy
Powstańców Śląskich w Leśnicy.
Następnie zwrócił uwagę, iż wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej związane z kosztem pobytu
osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy nie rosną lecz maleją. Czym jest
spowodowana przedmiotowa sytuacja.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż rok 2015 był rokiem szczególnym rokiem z uwagi na to, iż duża
liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej zmarła. Obecnie do placówki tej
przyjmowani są nowi pensjonariusze i wydatki na ten cel będą znowu się zwiększać.
Ponadto Pan Teodor Jahn odniósł się do tabeli 10.1 tj. tabeli obrazującej kadrę pracowników
socjalnych. Zapytał ile osób zatrudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.
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Pani Izbicka odpowiedziała, iż na dzień dzisiejszy ośrodek zatrudnia dziewięciu pracowników.
Z uwagi na wymóg ustawowy spośród dziewięciu pracowników trzy osoby są zatrudnione na
stanowisku pracownika socjalnego. Osoby te posiadają wykształcenie wyższe.
Następnie Pan Jahn odniósł się do tabeli obrazującej wydatki, z której wynika że największe
środki finansowe są wydatkowane na świadczenia rodzinne.
Jednocześnie dodał, iż zadawalającym zjawiskiem jest fakt, że wszystkie osoby, które złożyły
wniosek o świadczenie socjalne (spełniające kryterium dochodowe) otrzymały pozytywną
decyzję w tym zakresie.

Ad. pkt 4
Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku pracy do spraw kultury szczegółowo omówiła
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Gola tytułem wstępu poinformowała, iż w roku 2015 przedmiotowy Program był
realizowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr L/259/14 z dnia 6 listopada
2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015. Podkreśliła, że celem Programu było określenie zasad w zakresie wspierania przez
gminę Leśnica działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie im realizacji
ustawowych zadań gminy. Następnie poinformowała w temacie zadań, które w 2015 roku
zostały przeprowadzone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert.
Podkreśliła, iż największą dotację w roku 2015 stanowiła dotacja dla Gminnego Zrzeszenia
„Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy tj. kwota 120 000,00 złotych oraz dotacja dla Caritas
Diecezji Opolskiej na realizację zadań z zakresu ambulatoryjnej i domowej terapii
mieszkańców gminy jak również pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych i samotnych w kwocie 185 000,00 złotych.
Zaznaczyła, iż każda organizacja, która korzystała z dotacji musi się rozliczyć z otrzymanego
dofinansowania. Ponadto dodała, iż na każdą udzielaną dotację została sporządzona umowa
dotacji, a organizacje muszą przestrzegać zasad i założeń przedstawionych w ofercie.
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Pan Teodor Jahn podkreślił, iż realizacja wyszczególnionych w przedłożonym Programie
zadań została zrealizowana zgodnie z założeniami. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem
dotyczącym zróżnicowania wysokości środków finansowych pozyskanych dla LZS Poręba
i Zalesie Śląskie, których drużyny uczestniczą w tej samej klasie rozgrywkowej.
Pani Edyta Gola wyjaśniła, iż partnerem dla gminy przy udzielaniu dotacji jest Gminne
Zrzeszenie LZS i to Zrzeszenie LZS we własnym zakresie przeprowadza podział środków
finansowych na poszczególne kluby LZS działające na terenie gminy Leśnica.
Natomiast Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż z informacji które posiada to podział
środków finansowych następuje na podstawie ilości drużyn biorących udział w rozgrywkach.
Najprawdopodobniej różnica środków finansowych pomiędzy tymi klubami wynikła z ustaleń
w zakresie dotyczącym zakupu kosiarki dla Poręby.
Jednocześnie Pan Jahn dodał, iż udzielona przez gminę dotacja dla Zrzeszenia LZS jest głównie
przeznaczana na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem drużyn w rozgrywkach
piłkarskich, przeprowadzeniem badań lekarskich zawodników oraz wyjazdami na mecze.
Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na kwotę udzielonej dotacji dla Akademii Sztuk Walki pod
kątem ilości jej uczestników. Ponadto dodał, iż na terenie gminy organizacja ta jest
niewidoczna. W związku z powyższym zapytał, czy wartość udzielonej dotacji była ściśle
związana z konkretnym zadaniem.
Pani Edyta Gola wyjaśniła, iż realizatorem zadania była Akademia Sztuk Walki Tarnów
Opolski – Zdzieszowice z siedzibą w Leśnicy. Komisja konkursowa oceniając ofertę tej
organizacji zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy udzielenie dotacji w niższej kwocie niż
okreslała oferta, dostosowując ją do ilości osób objętych zadaniem, które zamieszkują teren
gminy. W ramach przedmiotowego zadania dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe miały
możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. W okresie od lutego do maja
2015 roku prowadzono 15 godzin treningów, które odbyły się

w Szkole Podstawowej

w Leśnicy, a w drugiej połowie roku dzieci i młodzież z gminy Leśnica uczestniczyły
w zajęciach prowadzonych w Zdzieszowicach.

Ponadto odbyło się pięć zgrupowań

szkoleniowych, w których również udział wzięli mieszkańcy gminy.
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Reasumując należy stwierdzić, że mieszkańcy gminy mogą czynnie brać udział w zajęciach
sportowych mimo, iż nie zawsze mają one miejsce na terenie naszej gminy.

Ad. pkt 5
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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