PROTOKÓŁ NR 22/2017/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 16 stycznia 2017 roku
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Opinia komisji w sprawie Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy
Leśnica na lata 2016 – 2025.
2. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który powitał Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę burmistrza,
Panią Joannę Izbicką – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnica oraz członków
komisji. Tytułem wstępu nadmienił, iż przedmiotowy dokument jest kontynuacją strategii na
kolejne lata tj. 2016 – 2025. Natomiast dotychczasowe opracowanie funkcjonowało na terenie
gminy do końca 2016 roku

Ad. pkt 1
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnica szczegółowo
omówiła dokument o nazwie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Leśnica na lata 2016 – 2025 (przedmiotowy materiał stanowi załącznik do protokołu).
Pani Izbicka poinformowała, że strategia jest dokumentem przedstawiającym koncepcję
działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie
rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych
skutków występujących problemów społecznych. Przedmiotowy dokument stanowi podstawę
do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego
funkcjonowania lokalnej społeczności. Strategia została przygotowana na lata 2016 – 2025
i posiada umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej
przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym, skąd stosownie
do potrzeb mieszkańców przynosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziomie lokalnym.
Pani Izbicka poinformowała, iż strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały
przedstawione podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne
i programowe. Druga część obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz diagnozę
sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane pozyskane
z instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej

mieszkańców. W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków pochodzących
z przeprowadzonej diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego,
zostały sformułowane: misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych
do podjęcia w okresie programowania dokumentu. W czwartej części dokumentu wskazane są
programy oraz przedstawiona jest informacja na temat projektów mogących służyć realizacji
strategii.
Ostatnia część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz
prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu
wskaźników monitoringowych.
Pani Izbicka podkreśliła, iż na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona
w następujących obszarach tj. bezrobocie, ubóstwo i bezdomność; rodzina, dzieci i młodzież;
uzależnienie i przemoc w rodzinie; starość i niepełnosprawność; kapitał społeczny i aktywność
obywatelska.
Następnie zwróciła uwagę, iż wyszczególniony wyżej materiał tematyczny obrazuje słabe
i mocne strony jak również szanse i zagrożenia w poszczególnych obszarach. Przeprowadzona
w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej pozwoliła na zidentyfikowanie
najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie
samorząd lokalny. Zaliczono do nich: deficyt miejsc pracy, niekorzystne zmiany
demograficzne, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, problemy
alkoholizmu oraz przemocy domowej, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
zaspakajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, rozwijanie kapitału społecznego i ludzkiego.
Pani Izbicka poinformowała, iż porównując przedmiotowy dokument w stosunku do
poprzedniego wydania to brak jest większych różnic w tym zakresie. Jednak podkreśliła, iż
obecny dokument został przygotowany w sposób bardziej rozbudowany pod kątem kierunków
i celów działania.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy w przedstawionych wyżej obszarach
tematycznych, które obrazują słabe i mocne strony konkretnego działania jakiekolwiek słabe
działanie osiągnęło wartość mocną.
Pani Izbicka odpowiedziała, iż przedmiotowe obszary tematyczne utrzymują się na tym samym
poziomie i brak jest większych różnic. Jednocześnie zwróciła uwagę na zmiany, które
w pozytywnym stopniu wpłynęły na poprawę problemów społecznych, a są to: działalność
asystenta rodziny na terenie gminy, spadek bezrobocia wśród mieszkańców.

2

Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż po raz pierwszy spotyka się z tym opracowaniem. Przedmiotowy
dokument jak podkreślił został opracowany w sposób solidny. Diagnoza przedstawionych
problemów społecznych jaka została zawarta w przedmiotowym dokumencie za lata 2013-2015
daje dobry materiał do oceny sytuacji zarówno przez mieszkańca gminy jak również członków
komisji.
Następnie zwrócił uwagę na treść zapisu w obszarze Starość i niepełnosprawność, gdzie słabą
stroną jest brak w gminie klubu seniora i dziennego domu pobytu oraz grup wsparcia dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Natomiast cel strategiczny dla tego kierunku działania
przewiduje podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie klubu seniora. W związku
z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy w temacie utworzenia w gminie klubu seniora są
czynione jakiekolwiek działania pod kątem organizacyjnym lub finansowym.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż z perspektywy lat pracy spotyka się z osobami, które zakończyły już
swoją karierę zawodową, a nadal chciałyby zostać aktywne, dlatego dobrym rozwiązaniem
byłoby stworzenie tym osobom takiego miejsca.

Jak podkreśliła temat ten wiąże się

z możliwościami finansowymi gminy w tym zakresie.
Pan Kazimierz Mierzejewski uważa, iż takie kluby powinny istnieć. Nadmienił, iż w dużych
miastach funkcjonują uniwersytety trzeciego wieku dla osób starszych i również nad tym
tematem można by się zastanowić w naszej gminy. Z informacji, które posiada to tzw.
uniwersytety działają na bazie finansowania wewnętrznego czyli gminy jak również wkładu
własnego osób zainteresowanych korzystaniem z tej formy spędzania wolnego czasu.
W związku z powyższym zaproponował, aby w ramach zasobów lokalowych gminy i nie tylko
bliżej rozpoznać zasygnalizowaną potrzebę w tym zakresie.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż wiadomą rzeczą jest, iż potencjał ludzki w miastach jest większy
i łatwiej go wykorzystać, jeżeli mowa o spotkaniach w ramach funkcjonowania tzw.
uniwersytetu trzeciego wieku. Uzupełniając wypowiedź Pana Mierzejewskiego zaznaczył, iż
na terenie gminy występuje problem z bazą lokalową i animatorem, który by ukierunkował
zainteresowanych. Jednocześnie nadmienił, iż do tego celu można by wykorzystać kluby,
w których od czasu do czasu strony zainteresowane mogłyby się spotkać. Seniorzy są
pozostawieni sami sobie, ponieważ brak jest motoru napędowego w tym temacie.
Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca burmistrza w kwestii uzupełniania wypowiedzi członków
komisji nadmienił, iż problem ten jest zauważalny. Gmina podejmuje starania nad stworzeniem
pewnych możliwości spędzania wolnego czasu dla seniorów. W tym miejscu przypomniał, iż
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w poprzednim okresie programowania zostały zorganizowane wyjazdy seniorów do Czech.
Obecnie pracuje się nad projektem cyklicznym opartym na pozyskaniu środków finansowych
w ramach bioróżnorodności, a skierowanym dla tej grupy osób.
Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na potrzebę uzupełnienia i korekty zapisów rozdziału II
Diagnoza sytuacji społecznej w gminie punkt 6 Życie kulturalne i infrastruktura sportowo –
rekreacyjna o zapis Grupa Odnowy Wsi Raszowa, Plac zabaw w Raszowej i korektę z klubu
wiejskiego w Leśnicy na Świetlicę Miejską w Leśnicy.

Pan Teodor Jahn odniósł się do zapisów strategii, a mianowicie obszaru Kapitał społeczny
i aktywność obywatelska – brak wolontariatu w gminie. Zapytał co jest powodem, iż na terenie
gminy brak jest wolontariatu.
Pani Izbicka odpowiedziała, iż brak wolontariatu w gminie wynika przede wszystkim z braku
osób chętnych, które chciałyby poświęcić swój czas drugiej osobie. Podkreśliła, iż być może
brak chęci niesienia pomocy innym spowodowany jest brakiem czasu.
Następnie Pan Teodor Jahn odniósł się do sprzecznej informacji wynikającej z zapisu, iż rosną
obciążenia budżetu gminy z tytułu finansowania świadczeń z pomocy społecznej, a wcześniej
odnotowano tendencję spadkową w tym zakresie.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż mając na myśli świadczenia z pomocy społecznej bierze się również
pod uwagę inne świadczenia wypłacane przez miejscowy Ośrodek tj. świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze itd. Należy podkreślić, że w wyniku wejścia w życie ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zauważalny jest spadek wypłacanych świadczeń na
podstawie ustawy o pomocy społecznej. Spowodowane jest to tym, iż rodziny są na tyle
wydolne finansowo, że nie korzystają z innych form pomocy. Faktem jest, że pomoc finansowa
w formie wypłaty świadczenia „500 plus” nie jest wliczana do dochodu lecz należy wziąć pod
uwagę, iż rodzina środki te posiada.
Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa Ziemi
Leśnickiej na terenie gminy.
Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, iż siedziba Towarzystwa mieści się w Leśnicy przy ulicy
Krótkiej. Członkowie tego stowarzyszenia działają na rzecz ochrony wartości przyrodniczych
oraz racjonalnego użytkowania i wykorzystania środowiska naturalnego i wód Ziemi
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Leśnickiej (stawy w Parku Wiejskim w Raszowej) oraz organizowaniem racjonalnej formy
wypoczynku i rekreacji.
W wyniku szerokiej dyskusji w przedmiotowym temacie oraz udzielonych wyjaśnień
członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016 –
2025 nie wnosząc uwag do treści.

Ad. pkt 2
Pan Stefan Rudol poinformował, iż podczas ostatniego wywozu odpadów komunalnych nie
zostały odebrane odpady z posesji przy ulicy Leśnej w Wysokiej.
Pan Iwanowski odpowiedział, iż przedmiotowy temat zostanie przekazany do Związku
Międzygminnego Czysty Region w Kędzierzynie – Koźlu.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na temat związany z odśnieżaniem dróg gminnych. Zapytał
czy nasz Zakład wyruszył w teren.
Pan Iwanowski odpowiedział, iż sprzęt pracuje w terenie na okrągło. Wiadomo jest, iż nie da
się być w dwóch miejscach równocześnie.

Ponadto Pan Stefan Rudol na prośbę mieszkańców Kadłubca wnioskował o odśnieżenie
odcinka drogi, która przebiega pomiędzy miejscowościami Kadłubiec – Wysoka tj. drogi
wewnętrznej łączącej te miejscowości.
Następnie głos zabrał Pan Piotr Garbacz, który zaproponował, aby w przyszłorocznym
budżecie gminy ująć zakup pojazdu do odśnieżania, który również usprawniłby komunikację
ciągów pieszych. Następnie zwrócił uwagę, iż generalnie ciągi pieszych są sypane piaskiem.
W związku z powyższym zapytał czy nie można używać soli.
Pan Andrzej Iwanowski odnosząc się do wypowiedzi radnego nadmienił, iż gmina przymierza
się do zakupu urządzenia do odśnieżania. Natomiast jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg
to podkreślił, iż drogi gminne nie są utrzymywane w takim standardzie jak drogi powiatowe.
Podkreślił, iż część mieszanki piasku do zimowego utrzymania dróg jest przygotowana z solą
i jest używana w miejscach niezbędnych, gdzie występuje duży spadek terenu.
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Pan Piotr Garbacz poinformował, iż bardzo oblodzone jest skrzyżowanie dróg na wysokości
Placu Marka w Leśnicy.
Następnie odniósł się do omawianej w pierwszym punkcie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Leśnica. Podkreślił, iż dobrze jest że problem osób
w podeszłym wieku jest zauważalny. Jak podkreślił na jednej z wcześniejszych sesji podkreślił,
iż należy wsłuchać się w społeczeństwo, a między innymi w grupę ludzi którą stanowią
seniorzy. W tym miejscu poruszył potrzebę zakupu ławek dla mieszkańców miasta w celu
zapewnienia odpoczynku chociażby osobom spacerującym. Z relacji osób zamieszkujących
teren osiedla Nr 2 w Leśnicy podkreślił, iż mają mu za złe, że w tym kierunku nic się nie robi.
W związku z powyższym prosi o pochylenie się nad problemem.
Pan Kazimierz Mierzejewski odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, iż sołectwo
Zalesie Śląskie zauważyło ten problem tj. potrzebę zakupu ławek i przedmiotowy temat został
sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
Pan Teodor Jahn poinformował, iż koszt zakupu jednej ławki to środki finansowe rzędu od
300,00 złotych do 500,00 złotych. Przedmiot ten stanowi jednak element siłowy dla młodzieży.
Nadmienił, iż również na terenie sołectwa Raszowa przedmiotowe ławki zostały sfinansowane
ze środków funduszu sołeckiego.
Pan Andrzej Iwanowski ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Garbacza podkreślił, iż to
w jaki sposób będzie wyglądała odpowiedź mieszkańców na ofertę w ramach planowanego
projektu różnorodności to się okaże.
Jednocześnie pochylając się nad tematem zakupu ławek stwierdził, iż zarówno w miejscowości
Zalesie Śląskie jak i Raszowa ławeczek jest mnóstwo, a zakup ten został sfinalizowany ze
środków funduszu sołeckiego. Podkreślił, iż środki finansowe którymi dysponuje każde
sołectwo są przeznaczane na zadania, o których decydują mieszkańcy podczas spotkań. Jak
stwierdził nie ma potrzeby zwracania się do gminy o pomoc finansową na zakup
przysłowiowego „pędzla” czy „farby”, ponieważ środki na ten cel są przyznane corocznie od
paru lat. Jeżeli jest potrzeba zakupienia ławek to temat ten należy poddać pod dyskusję,
a następnie realizować podjęte ustalenia. Podkreślił, iż z posiadanych informacji w tym zakresie
to Zarząd Osiedla Nr 2 w Leśnicy ma problem z wydatkowaniem tych środków.
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Pan Piotr Garbacz

nadmienił, iż generalnie nie ma żadnych informacji w temacie

organizowanych spotkań przewodniczącego Osiedla Nr 2 z mieszkańcami tego osiedla, a jest
świadomy że na tych spotkaniach występuje problem z frekwencją. Jak zauważył
samorozwiązaniem w sprawie zakupu ławek będzie sfinalizowanie przedmiotowego zakupu ze
środków funduszu sołeckiego.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił uwagę, iż w temacie organizowanych zebrań
z mieszkańcami Osiedla należy zwrócić się do przewodniczącego Osiedla z prośbą
o informowanie o planowanych spotkaniach.
Pan Stefan Rudol informacyjnie podkreślił, iż przy zakupie ławek należy zwrócić uwagę na ich
umiejscowienie i oczywiście posiadać zgodę właściciela gruntu.
Następnie Pan Piotr Garbacz poinformował, iż na jednej z sesji Pan Tomasz Sitnik zabrał głos
w temacie dotyczącym ilości koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Leśnica. Jak
stwierdził przedmiotowym tematem zajął się osobiście i zrewidował całe miasto pod kątem
lokalizacji i liczby koszy. Uważa, iż problem istnieje, ponieważ jest ich za mało. W związku
z powyższym warto byłoby się pochylić nad tym problemem i zwiększyć ich ilość. Zapytał jaki
jest koszt takiego kosza.
Pan Stefan Rudol odpowiedział, iż pod koniec ubiegłego roku sołectwo Wysoka zakupiło
w ramach środków funduszu sołeckiego cztery kosze z przeznaczeniem na teren wsi w ramach
wymiany istniejących koszy z uwagi na długoletnią eksploatację. Ciężar przedmiotowego
kosza to około 40 kilogramów, a cena jednego kosza wynosiła 350,00 złotych.
Pan Andrzej Iwanowski wyjaśnił, iż przyjęto zasadę, iż kosze na śmieci występują na
wszystkich przystankach, poza tym znajdują się na początku i końcu danego ciągu. Podkreślił,
iż kosze występują i to nie w małych ilościach. Ponadto podkreślił, iż w ostatnich dwóch latach
została przeprowadzona analiza pod względem ilości koszy zlokalizowanych na terenie całej
gminy i wówczas Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał zlecenie w celu uzupełnienia stanu
tego inwentarza. Podkreślił, iż jeżeli jest potrzeba ustawienia kosza w konkretnym miejscu to
temat ten jak najbardziej może zostać sfinalizowany w ramach środków funduszu sołeckiego.
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Ponadto Pan Piotr Garbacz poinformował, iż mieszkaniec Zalesia Śląskiego zasygnalizował
potrzebę oznakowania budynków w gminie. Ponadto zaznaczył, iż na terenach innych gmin,
w tym również naszej występują tabliczki z nazwami instytucji, które informują gdzie dana
instytucja jest zlokalizowana. W związku z powyższym zapytał czy istniałaby możliwość
montażu tabliczek z nazwą ulicy i numeracją porządkową budynków na terenie sołectw gminy,
ponieważ niektóre miejsca zostały zapomniane.
Pan Andrzej Iwanowski wyjaśnił, iż zamieszczenie numeru porządkowego na budynku należy
do właściciela każdej nieruchomości. Ponadto dodał, iż tablice z nazwami ulic znajdują się
w każdej miejscowości. Jednak najlepszym rozwiązaniem w sprawie poruszonej przez pana
radnego byłoby konkretne wskazanie, w której lokalizacji brak jest przedmiotowej tabliczki
celem jej uzupełnienia.

Ponadto Pan Piotr Garbacz poinformował, iż mieszkańcy tj. rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola w Leśnicy sygnalizują temat związany z nieprzestrzeganiem stosowanej prędkości
w pobliżu lokalizacji tej placówki. Zwrócił uwagę, iż przy wlocie do Leśnicy jest usytuowane
urządzenie z pomiarem prędkości oraz został powiększony parking. Jednak ruch na tym
odcinku drogi dalej odbywa się w sposób niezgodny z przepisami drogowymi tj. nadmierna
prędkość.
Pan Andrzej Iwanowski stwierdził, iż zna temat, ponieważ dziennie dowozi do tej placówki
swoje dziecko i to kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu.
Pan Mierzejewski podkreślił, iż po stronie gminy temat został zamknięty, a na głupotę nie ma
recepty.
Pan Piotr Garbacz poinformował, iż w Knurowie problem ten został rozwiązany za pomocą
zamontowania sygnalizatora świetlnego i pomiaru prędkości wraz z ograniczeniem.
Pan Andrzej Iwanowski poinformował, iż takie rozwiązanie należy do zarządcy drogi i w tej
kwestii gmina może tylko wnioskować do powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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