PROTOKÓŁ NR 24/2017/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 6 marca 2017 r.

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie

z

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2016 rok.
2. Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ekologicznego Ziemi Leśnickiej na temat
działalności,

sposobu

funkcjonowania,

zasad

przynależności

oraz

zadań

proekologicznych podejmowanych przez Towarzystwo i ich członków.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica
na lata 2015 – 2017 w 2016 roku.
4. Sprawy bieżące.

Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który serdecznie powitał zaproszonych gości tj. Pana Andrzeja
Jęczmiennego i Sobiesława Metzgiera – członków Zarządu Towarzystwa Ekologicznego Ziemi
Leśnickiej, Panią Joanne Izbicką – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Pana Łukasza
Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Panią Barbarę Tiszbierek – Podinspektora Referatu
Spraw Obywatelskich oraz członków komisji.
Ad. pkt 1
Pani Barbara Tiszbierek tytułem wstępu poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Leśnicy działała na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487). W jej skład wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Leśnicy,
posiadające przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do ustawowych zadań komisji należy:
1) Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
3) Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami
rady gminy,
4) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych.
Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii oparte zostały o art. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin
uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów.
Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych
zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności
lokalnej. Przedmiotowe działania zostały ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii.
Następnie Pani Barbara Tiszbierek szczegółowo omówiła Sprawozdanie z działalności
Gminnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Podkreśliła, iż realizacja zadań

wynikających z przedmiotowego

Programu w roku 2016 była realizowana na założeniach podobnych tj. jak w roku 2015.
Pani Tiszbierek omawiając sprawozdanie zwróciła uwagę na przeprowadzone w roku 2016
kontrole dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich, które przeprowadzono w 36
punktach sprzedaży. Podkreśliła, iż przedmiotowa kontrola polegała na próbie zakupu alkoholu
przez osobę, która w 2016 roku ukończyła osiemnaście lat, lecz pomimo metrykalnego wieku
jej wygląd budził wątpliwości co do jej pełnoletności. W tym miejscu podkreśliła, iż spośród
kontrolowanych placówek, aż w 26 placówkach sprzedano alkohol. W związku z czym
przedsiębiorcy tych placówek, w których sprzedano alkohol i nie zapytano o wiek klienta
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otrzymali pismo upominające i nawołujące do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedmiotowa kontrola w tym zakresie wykazała niepokojące
zjawisko i w związku z tym należy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy nadal trzy placówki tj. Polo market oraz stacje paliw
Orlen zlokalizowane przy autostradzie w Górze Św. Anny liderują w sprzedaży napojów
alkoholowych. Podkreślił, iż przedmiotowa sprzedaż wpływa na środki finansowe pochodzące
z tzw. korkowego.
Pani Tiszbierek odpowiedziała, iż największy obrót sprzedaży napojów alkoholowych ma
miejsce w Polo markecie w Leśnicy oraz placówkach detalicznych zlokalizowanych na stacji
paliw przy autostradzie w Górze Św. Anny.
Następnie Pan Teodor Jahn podkreślił, iż zaczyna być widoczny spadek dochodów z tzw.
korkowego co wiąże się z dostępnością przedmiotowych napojów we wszystkich placówkach
detalicznych. Biorąc pod uwagę stabilizację punktów sprzedaży alkoholu, delikatnie zwrócił
uwagę na ograniczenie wydawania zezwoleń co sygnalizowałoby działania ustawy
antyalkoholowej w gminie.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy w roku 2016 wystąpiły jakiekolwiek
sytuacje, które utrudniały prace komisji.
Pani Barbara Tiszbierek wyjaśniła, iż takie sytuacje nie miały miejsca. Poinformowała, iż
w roku 2016 nie było nawet potrzeby kierowania wniosku do sądu w celu zastosowania leczenia
z uwagi na brak negatywnych zachowań w sferze społecznej.

Ad. pkt 2
Pan Andrzej Jęczmienny poinformował, iż w dniu 12 maja 2009 roku do Krajowego Rejestru
Sądowego w Opolu zostało wpisane Towarzystwo Ekologiczne „Ziemi Leśnickiej”.
Celem działania organizacji jest działalność na rzecz ochrony wartości przyrodniczych,
kulturowych, historycznych Ziemi Leśnickiej, działalność na rzecz ochrony i racjonalnego
użytkowania oraz wykorzystania środowiska naturalnego i wód oraz organizacja racjonalnej
formy wypoczynki i rekreacji.
Na mocy porozumienia z gminą Leśnica, Towarzystwo przejęło w administrowanie teren
Parku Wiejskiego w Raszowej, na terenie którego do dnia dzisiejszego prowadzona jest
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działalność Towarzystwa. Na mocy przedmiotowego porozumienia Towarzystwo zobowiązało
się do utrzymywania porządku na terenie Parku, występujących w tej lokalizacji dróżek,
zarybiania akwenów wodnych, wykaszania i sprzątania terenu.
Pan Andrzej Jęczmienny poinformował, iż Towarzystwo utrzymuje się z własnych składek
i darowizn. Ponadto podkreślił, iż jednym z dodatkowych źródeł dochodów jest ekwiwalent za
pracę tj. każdy członek Towarzystwa został zobowiązany do przepracowania na terenie Parku
dziesięciu godzin rocznie. W ramach założonych celów teren Parku jest wykaszany dwa razy
do roku, przycinane są żywopłoty, usuwane suche drzewa i te które stwarzają zagrożenie,
remontowane są ścieżki, dokarmiane jest ptactwo i zwierzyna.
Pan Jęczmienny podkreślił, iż każdy członek Towarzystwa posiada uprawnienia do rekreacji
wędkarskich (połów ryb). Na terenie Parku odbywają się różnego rodzaju imprezy tj. zawody
wędkarskie ponadregionalnych szkół specjalnych (Szuwarek), wyścigi psów, zawody
samorządowe organizowane przez starostwo strzeleckie. Jeden z akwenów wodnych będzie
przeznaczony do rekreacji wędkarskich „złów i wypuść”. Pan Andrzej Jęczmienny podkreślił,
iż wędkarze z terenu gminy, którzy posiadają kartę wędkarską, a chcieliby zostać członkami
Towarzystwa są przyjmowani bez żadnych ograniczeń.
Następnie głos zabrał Pan Sobiesław Metzgier. Poinformował, iż na chwilę obecną
Towarzystwo zrzesza 177 członków, w tym 35 emerytów, 7 kobiet i 7 dzieci. Z gminy Leśnica
do Towarzystwa należy 65 członków, a pozostałe osoby stanowią osoby spoza gminy Leśnica.
Poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu zarządu kilkunastu członków zostało skreślonych
z listy z uwagi na nieuiszczanie składek członkowskich. Parę osób złożyło rezygnację
z członkostwa i w miejsce tych osób przyjęto tylko 17 nowych członków.
Po stronie dochodów składki członkowskie stanowiły 57,8%, natomiast

darowizny

i ekwiwalent za pracę stanowił dochód w wysokości 42,2%. Po stronie rozchodowej koszty
zarybienia wyniosły 62,95%, działania ekologiczne 2,50%, utrzymanie Parku 19,84%,
organizacja zawodów 3,28%, koszty Towarzystwa 1,28%. Ogółem rozchód do dochodów
wyniósł 89,84%.
Pan Kazimierz Mierzejewski w imieniu własnym oraz w imieniu osób odwiedzających ten
akwen wyraził szacunek oraz słowa podziękowania dla członków Towarzystwa za pełne
zaangażowanie włożone w wizytówkę tego miejsca.
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy wśród osób zrzeszonych w Towarzystwie występują
osoby, którym przyznano członkostwo honorowe.
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Pan Andrzej Jęczmienny odpowiedział, iż członkostwo honorowe przyznano czterem osobom
Towarzystwa.
Następnie Pan Andrzej Jęczmienny zwrócił się z prośbą o możliwość odnowienia tablic
ekologicznych zlokalizowanych na terenie Parku, a które z upływem czasu uległy zużyciu
i uszkodzeniu.
Następnie głos zabrał Pan Teodor Jahn, który również podkreślił, iż przedmiotowy teren robi
ogromne wrażenie. Osobiście zaznaczył, iż teren Parku jest mu dobrze znany i często korzysta
z tego miejsca spacerując i odpoczywając. Tym samym zaznaczył, iż pozytywnym aspektem
tej organizacji jest fakt, że Towarzystwo prowadzi działalność samofinansującą się.
Następnie zwrócił się z zapytaniem w temacie pomostów do wędkowania, gdzie niektóre z nich
są w złym stanie technicznym.
Pan Andrzej Jęczmienny wyjaśnił, iż w tym temacie podjęto decyzję o likwidacji
przedmiotowych pomostów. Na obecną chwilę nie jest wydawana zgodna na budowę nowych
stanowisk.
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy zabierając głos wyraził serdeczne
podziękowania wszystkim członkom za dbałość o porządek na terenie Parku Wiejskiego
w Raszowej.

Ad. pkt 3
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy tytułem wstępu
poinformowała, iż 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 r. w sprawie uchwalenia
gminnego programu wspierania rodziny. Działania podejmowane w ramach programu
adresowane są w szczególności do rodzin wychowujących dzieci, dotkniętych przemocą,
problemem uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji wychowawczych. Głównym celem programu jest stworzenie warunków dla rozwoju
rodziny i opieki nad dzieckiem oraz poprawa jakości życia rodzin i dzieci poprzez rozwój
aktywności własnej oraz zapobieganie marginalizacji życia rodziny. Następnie Pani Joanna
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Izbicka szczegółowo omówiła Sprawozdanie z realizacji przedmiotowego Programu w 2016
roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy podczas realizacji przedmiotowego
Programu w roku 2016 wystąpiły jakiekolwiek problemy i czy wszystkie rodziny potrzebujące
pomocy skorzystały z tej formy pomocy.
Pani Izbicka odpowiedziała, iż rodziny które wymagały objęcia pomocą oczywiście ją
otrzymały.
Pan Stefan Rudol nadmienił, iż z treści Sprawozdania wynika, że w 2016 roku zaistniała
konieczność udzielenia schronienia matce z trójką dzieci w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu w związku z wprowadzeniem procedury
„Niebieska Karta”. W związku z powyższym zapytał jaki jest czas pobytu w takim ośrodku.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż pobyt w takim ośrodku wynosi trzy miesiące. W przypadku, gdy
sytuacja rodzinna jest bardziej skomplikowana wówczas okres przebywania w ośrodku jest
wydłużany do pół roku. Ponadto dodała, iż na dzień dzisiejszy sytuacja w tej rodzinie została
ustabilizowana i osoba ta powróciła do domu.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na program dotyczący dożywiania dzieci, którym objęto tylko
53 dzieci. Podkreślił, iż kwota przeznaczona na ten cel kształtuje się na poziomie podobnym tj.
jak w latach poprzednich. Zaznaczył również, iż temat dożywiania dzieci jest szeroko
rozumianym tematem.
Następnie podkreślił, iż generalnie w ostatnich latach spadła kwota związana z udzielonymi
świadczeniami. Łączna kwota udzielonych świadczeń w roku 2016 wyniosła 192.656,00
złotych. Podkreślił, iż 7 rodzin, którym udzielono wsparcia to rodziny w których występował
alkohol. Czy rodziny objęte pomocą partycypują w wydatkach związanych z dożywianiem.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym duży nacisk
kładzie się na to, aby dzieci miały zapewniony posiłek w szkole. Ponadto jeżeli rodzina korzysta
z pomocy finansowej to wówczas pracownicy socjalni i asystent rodziny zwracają uwagę na
sposób ich wydatkowania. Podkreśliła, iż rodziny te wymagają szczególnej opieki i nadzoru
pod kątem przeznaczania tych środków.
Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy miejscowy Ośrodek Pomocy
Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności w Opolu pod kątem pozyskania żywności dla
podopiecznych z terenu gminy Leśnica.
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Pani Izbicka wyjaśniła, iż w tym temacie będzie podejmowała kroki celem wprowadzenia tej
formy pomocy.
Ponadto Pan Jahn zapytał ilu rodzinom spośród ogółu korzystającym ze świadczenia „500
plus” przysługuje również świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż w naszej gminie sytuacja przedstawia się następująca, a mianowicie
50% rodzin korzysta ze świadczenia na pierwsze dziecko, a pozostały procent tj. 50% rodzin
korzysta z świadczenia na drugie dziecko. Ponadto dodała, iż średnio na miesiąc na wypłatę
przedmiotowego świadczenia gmina wypłaca środki rzędu 316 000,00 złotych. Sytuacja ta jest
jednak zmienna, ponieważ związana jest z wypłatą świadczenia przez zagraniczny urząd.
Ponadto Pan Teodor Jahn zapytał czy wypłacanie świadczenia „500 plus” miało wpływ na ilość
wniosków wpływających do miejscowego Ośrodka związanych z udzielaniem innej formy
pomocy.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż w tym zakresie jest zauważalny spadek, ponieważ środki otrzymane
ze świadczenia „500 plus” wpływają do budżetu rodzinnego co wpływa korzystnie na sytuację
finansową w takiej rodzinie. W przypadku ubiegania się rodziny o wsparcie w oparciu
o przepisy innych ustaw, świadczenie to nie jest wliczane do dochodu rodziny.
Następnie Pan Jahn zapytał w temacie odpłatności za czynsze mieszkań komunalnych. Czy
w związku z otrzymywaniem świadczenia „500 plus” poprawia się sytuacja związana z wpłatą
dodatków mieszkaniowych.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż Ośrodek motywuje rodziny do spłacania w pierwszej kolejności
zaległości czynszowych i innych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa
domowego. Jednak w tej kwestii nie zawsze można otrzymać pożądany rezultat.

Ad. pkt 4
Pan Piotr Garbacz zwrócił uwagę na rozbieżność kwot w sumie wydatków poniesionych na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.
tabela głównych wydatków na stronie 4 stanowi kwotę 98 782,00 złotych, a dochody i wydatki
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 kształtuje się na
poziomie 106 318,00 złotych.
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy wyjaśnił, iż kwota 106 318,00 złotych stanowi
wydatki łączne na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
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przeciwdziałanie narkomanii tj. wydatki

budżetu gminy w rozdziale „Przeciwdziałanie

alkoholizmowi” w 2016 roku – kwota 101 969,60 złotych oraz wydatki budżetu gminy
w rozdziale „Przeciwdziałanie narkomanii” w 2016 roku – kwota 4 348,41 złotych.
Suma przedstawionych kwot daje łączną wartość w kwocie 106.318,00 złotych. Natomiast
tabela na kwotę 98 782,00 złotych obrazuje tylko główne wydatki, stąd powstała różnica.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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