PROTOKÓŁ Nr 25/2017/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 10 kwietnia 2017 roku

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Plan imprez sportowo – kulturalnych na rok 2017 (LOKiR, animator sportu, LZS i inne
organizacje z terenu gminy i poza terenu gminy).
2. Funkcjonowanie i koszty utrzymania Galerii Sztuki oraz Punktu Informacji
Turystycznej (frekwencja korzystania dawniej i dziś).
3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
4. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w gminie
Leśnica.
5. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który serdecznie przywitał zaproszonych gości, Burmistrza Leśnicy
oraz członków komisji. Nadmienił, iż w dzisiejszym posiedzeniu nie będzie uczestniczyła Pani
Katarzyna Kozołup – Animator sportu w gminie Leśnica, z uwagi na obowiązki zawodowe.
Jednocześnie podkreślił, iż Pani Kozołup przygotowała w formie pisemnej sprawozdanie z
pracy animatora sportu w gminie Leśnica za rok 2016. Przedmiotowy dokument stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Gizela Szendzielorz – dyrektor Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Leśnicy, która przedstawiła szczegółową informację dotyczącą planu
imprez kulturalnych na rok 2017. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.
Następnie podkreśliła, iż rok 2017 jest rokiem wyjątkowym z uwagi na obchody związane
z jubileuszem 800 lat Leśnicy. Podkreśliła, iż w związku z powyższym plan imprez na rok 2017
przewiduje realizację imprez w szerszym zakresie tj. w obszarze kulturalnym, sportowym
i obszarze historycznym. Poinformowała, iż dotychczas odbyły się już następujące imprezy tj.

koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, zakończenie karnawału, konkursy recytatorskie w języku
polskim i niemieckim. W ramach imprez sportowych odbył się turniej piłki halowej, tenisa
stołowego oraz siatkówki. Ponadto w Galerii Sztuki w Leśnicy odbyły się trzy wykłady
historyczne w ramach obchodów 800-lecia Leśnicy.
Pan Kazimierz Mierzejewski serdecznie podziękował za przedstawienie informacji dotyczącej
planu imprez kulturalnych. Jednocześnie podkreślił, że zakres i różnorodność organizowanych
imprez jest dosyć obszerna.
Następnie nadmienił, iż na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy radny Pan Piotr Garbacz
wystąpił z tematem dotyczącym obchodów uroczystości państwowych organizowanych na
terenie naszej gminy. W związku z powyższym zapytał jakie imprezy w tej materii na terenie
naszej gminy miały miejsce oraz co przewiduje się zorganizować.
Pani Gizela Szendzielorz odpowiedziała, iż od wielu lat wspólnie ze Szkołą Muzyczną
w Leśnicy organizowany jest koncert z okazji Dnia Niepodległości, którego rocznica
obchodzona jest w dniu 11 listopada. Z tej okazji między innymi recytowane są wiersze
poświęcone tej tematyce. Ponadto dodała, że co roku na Górze Św. Anny odbywają się obchody
związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których osobiście uczestniczy i również
zaprasza do wzięcia w nich udziału. Dodała, iż zarówno w tym dniu w Górze Św. Anny oraz
Leśnicy sprawowana jest Msza Św. za Ojczyznę.
Ponadto dodała, iż zawsze na okoliczność uroczystości państwowych na budynkach
użyteczności publicznej wywieszane są flagi w barwach narodowych.
Następnie głos zabrał pan burmistrz, który podkreślił, iż już od wielu lat gmina Leśnica jest
współorganizatorem uroczystości majowych na Górze Św. Anny. Ponadto poinformował, iż
w dniu dzisiejszym odbyło się w gminie Zdzieszowice spotkanie, którego tematem były dwie
inicjatywy sportowe tj. 7 maja 2017 r. odbędzie się IV Bieg Pamięci Powstań Śląskich
realizowany przez Stowarzyszenie „Koziołek” z Kędzierzyna – Koźla we współpracy z naszą
gminą (start i meta w okolicach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny). Natomiast
w dniu 11 listopada br. odbędzie się bieg międzygminny pod nazwą „Od Pomnika do Pomnika”
organizowany przez Klub Respondek i Masters we współpracy z gminą Zdzieszowice i Leśnica
(start i meta na terenie gminy Zdzieszowice, z czym większość trasy biegowej będzie
przebiegała przez gminę Leśnica tj. do Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny,
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następnie do Pomnika Powstańców Śląskich na Rynku w Leśnicy i powrót do Pomnika
w Zdzieszowicach).
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż oprócz uroczystości gminnych związanych
z obchodami uroczystości państwowych również w każdej placówce oświatowej z okazji
obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości odbywają się
uroczyste apele, na których jest akcentowany element patriotyzmu.
Pani Szendzielorz poinformowała także o ogromnym zaangażowaniu oraz wkładzie pracy
lokalnych zespołów funkcjonujących przy LOKiR, które uświetniają swoimi występami
imprezy, które mają miejsce

w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Jednocześnie

poinformowała, iż pełna informacja w zakresie organizowanych imprez kulturalnych dostępna
jest na stronie internetowej LOKiR.
Pan Stefan Rudol podkreślił, iż informacja w temacie kalendarza imprez kulturalnych
inicjowanych przez LOKiR została przygotowana w sposób bardzo przejrzysty. W tym miejscu
wyraził słowa podziękowania za ich realizację i organizację.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż ilość organizowanych corocznie imprez przez LOKiR jest
bardzo duża i zróżnicowana. W tym roku sytuacja jest specyficzna z uwagi na obchody
jubileuszu 800 lat Leśnicy. Podkreślił, iż wykłady w ramach obchodów tego jubileuszu są
bardzo trafną inicjatywą.
Następnie głos zabrał Pan Piotr Garbacz, który jak podkreślił jest inicjatorem punktu
pierwszego porządku obrad. Na wstępie swojej wypowiedzi przeprosił za spóźnienie.
Jak stwierdził spodziewał się wyczerpujących materiałów odnoście imprez, które będą
inicjowane na terenie naszej gminy na przełomie bieżącego roku. Jednocześnie stwierdził, iż
czuje niesmak ponieważ nie otrzymał materiałów komisyjnych w tym temacie, poza
wydrukiem planu imprez LOKiR ze strony internetowej otrzymanym w dniu dzisiejszym.
Zaznaczył, iż tematyka posiedzenia była planowana wcześniej, a radny w dniu dzisiejszym
otrzymuje plan imprez kulturalnych. Jednocześnie podkreślił, iż osobiście chciałby się spotkać
z Animatorem sportu w gminie Leśnica, aby głębiej zapoznać się z tematem.
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił ponownie, iż osobiście rozmawiał z Panią Katarzyną
Kozołup w temacie sprawozdania z pracy animatora sportu w gminie, która poinformowała
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przewodniczącego komisji, iż z przyczyn służbowych nie może uczestniczył w dzisiejszym
posiedzeniu. Dlatego osobiście zobowiązał się do jego przedstawienia.
Kontynuując swoją wypowiedź Pan Piotr Garbacz podkreślił, iż aby dyskutować na dany temat
niezbędny jest materiał tak jak jest to praktykowane w przypadku obrad sesji. W związku
z czym, jeżeli chodzi o temat który interesował radnego a podyktowany został zapoznaniem się
z warsztatem imprez planowanych na ten rok, to z powodu nie otrzymania materiałów
komisyjnych nie ma na czym się skupić. Inicjatywa dzisiejszego punktu posiedzenia komisji
dotyczy propagowania sportu. Podkreślił, iż w roku 2004 kiedy to podjął zatrudnienie
w placówce oświatowej na terenie naszej gminy zrodziła się inicjatywa zorganizowania biegu
ulicznego w Leśnicy co było trudną sprawą i nie udało się jej zrealizować. Podkreślił, iż
wówczas dążył do tego aby w naszej gminie odbywały się cykliczne zawody propagujące sport,
kulturę fizyczną, a tym samym pragnął zostać inicjatorem sportu na terenie naszej gminy ale
się nie udało. W związku z tym podkreślił, iż miał nadzieję że pozna przekrój imprez sportowo
– kulturalnych proponowanych na ten rok, a tym samym, że jako radny będzie mógł
zaproponować organizację imprez sportowych, o których już wspomniał pan burmistrz, a które
inicjowane są zewnątrz. Podkreślił, iż z uwagi na zmianę środowiska zawodowego, inicjuje
imprezy kulturalne w innym miejscu. Jest osobą, która działa w strukturach stowarzyszenia
klubu sportowego i organizacja wyżej wspomnianych imprez sportowych padła z inicjatywy
radnego. Cieszy się, iż inicjatywa ta została pozytywnie odebrana przez miejscowe władze
samorządowe.
Następnie podkreślił, iż z materiału przedstawionego przez panią Szendzielorz wynika, iż
w bieżącym roku nie planuje się organizacji żadnej imprezy typowo sportowej.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż trzecia rubryka przedmiotowego dokumentu obrazuje
organizację imprez typowo sportowych i na każdy miesiąc zaplanowano inny rodzaj imprezy.
Kontynuując swoje wystąpienie Pan Piotr Garbacz odniósł się do sytuacji z ostatniej sesji, kiedy
to zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt związany z koncepcją uroczystości
państwowej w dniu 3 maja bieżącego roku. Podkreślił, iż z uwagi na brak materiałów w tym
temacie wniosek radnego został oddalony. Dlatego stwierdził, iż równie dobrze może
stwierdzić, że z uwagi na brak materiałów nie ma nad czym dyskutować w dniu dzisiejszym.
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Pan Kazimierz Mierzejewski zabierając głos stwierdził, iż plan imprez których inicjatorem jest
LOKiR został szczegółowo przedstawiony i jak stwierdził wachlarz tych imprez jest dosyć
duży, a różnorodność jest zaskakująca. Patrząc na plan imprez kulturalnych inicjowanych przez
LOKiR zwrócił się do Pana Garbacza, aby wskazał czego jego zdaniem brakuje.
Pan Piotr Garbacz nie wracając już do przebiegu obrad sesji nadmienił, iż chodzi mu o równe
zasady dla wszystkich tj. skoro materiały nie były przygotowane na sesję przez radnego i temat
został odrzucony, to równie dobrze na chwilę obecną radny może podejść do tematu podobnie.
Nadmienił, że nie posiada wszystkich materiałów komisyjnych będących przedmiotem
dzisiejszych obrad poza projektem uchwały i informacją z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnicy.
Pan Kazimierz Mierzejewski zabierając głos poinformował w temacie dotyczącym organizacji
pracy komisji. Poinformował, iż zgodnie z planem pracy komisji po zakończeniu danego
miesiąca kontaktuje się z pracownikiem referatu organizacji w celu uzgodnień kolejnego
posiedzenia tj. terminu, zakresu tematycznego posiedzenia, oraz zapraszanych osób na
posiedzenie. Również w tej sytuacji było podobnie. Tym samym podkreślił, iż osobiście
kontaktował się z Panem Garbaczem w celu ustaleń dzisiejszego posiedzenia. Nigdy do tej pory
członkowie komisji nie domagali się, aby materiały w danej materii były przygotowane
wcześniej.
Pan Burmistrz podkreślił, iż nigdy wcześniej materiały informacyjne na posiedzenia komisji
nie były przekazywane członkom komisji. Jeżeli na posiedzeniu komisji jest omawiana
propozycja projektu uchwały w konkretnej materii to materiał ten docierał do radnego,
ponieważ jest to element niezbędny potrzebny w pracach sesji. W sytuacji, gdy zapraszamy
instytucje z zewnątrz celem przedstawienia informacji w określonym temacie to wówczas w
gestii instytucji jest forma przekazania danej informacji.
Pan Piotr Garbacz podkreślił, iż owszem materiał został dostarczony na komisję. Jednak w tej
sytuacji chodzi o to, aby móc go spokojnie przeanalizować i zadać ewentualne pytania.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż omówiła wszystkie imprezy zaplanowane do realizacji i tym
samym zaprasza do zadawania pytań w tej materii. Ponadto poinformowała, iż jest również
członkiem komisji rady powiatu strzeleckiego i rzadko kiedy otrzymuje materiały. Podkreśliła,
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iż osobiście zdobywa konkretne informacje w temacie będącym przedmiotem obrad komisji.
Dodała, że posiedzenia komisji są po to aby między innymi zadawać pytania osobie, która dany
temat przygotowała.
Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż rozumie wątpliwości Pana Garbacza chociaż nie do
końca, ponieważ przygotowanie planu pracy komisji Infrastruktury Społecznej było wspólnym
zadaniem, gdzie każdy z członków przygotował temat, który należałoby rozpatrzyć.
Nadmienił, iż nie wystarczy tylko czekać na materiały ale też powinno się przedstawić swoje
uwagi i spostrzeżenia czego w tej sytuacji zabrakło.
Pan burmistrz zwrócił się z zapytaniem czy w opinii radnych istnieje niedosyt imprez czy to
sportowych czy innych w odniesieniu do tych, które na ten moment przedstawiła Pani
Szendzielorz.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż aby podjąć na posiedzeniu komisji merytoryczną dyskusję w
danym temacie należy posiadać materiał w celu zapoznania się z nim. Jednocześnie stwierdził,
iż dzisiejszy temat jest punktem bardziej informacyjnym i tematyka z nim związana została
przedstawiona w pełni wyczerpująco. Ponadto przedmiotowa informacja dostępna jest na
stronie internetowej LOKiR-u. Osobiście nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do ilości i jakości
organizowanych imprez.
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż na swoje barki bierze sprawy związane
z organizacją pracy komisji lecz w tej sprawie należy wypracować dalszy pogląd, jak działać.
W związku z powyższym Pan Mierzejewski zwrócił się do Pana Garbacza, aby wskazał jakich
imprez brakuje, ponieważ z jakimś założeniem wychodzi.
Pan Piotr Garbacz stwierdził, iż nie może stwierdzić czego brakuje, ponieważ nie wie co mamy.
Głównie chodzi mu o plan imprez sportowych na bieżący rok. Z informacji, które posiada to
na pewno będzie organizowany bieg powstańczy tj. w dniach 7 maja i 11 listopada br. Zapytał
czy jest już coś wiadomo w temacie biegów przełajowych z okazji obchodów jubileuszu 800
lecia Leśnicy.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż w tym temacie rozmawiała już wstępnie z Panem Orianem
działającym w klubie sportowym „ Koziołek” , ale szczegółów w tej materii jeszcze nie posiada.
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Następnie Pan burmistrz ponownie przedstawił informację obrazującą plan imprez sportowych
realizowanych przez LOKiR. Zaznaczył, iż wspieranie sportu w gminie Leśnica to powołany
w gminie animator sportu, którego zadaniem jest między innymi wspieranie działań
funkcjonowania LOKiR w imprezach sportowych, które mają być realizowane w godzinach
popołudniowych i w weekendy. Jak podkreślił imprez jest naprawdę dużo. Jednocześnie
przedstawił sprawozdanie z zadań animatora sportu.
Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż oferta imprez sportowych jest bardzo szeroka
i różnorodna. Dominują sporty zimowe, letnie, halowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pan Piotr Garbacz stwierdził, iż imprez sportowych jest coraz więcej co jest pozytywnym
elementem. Jego celem jest zapoznanie się z arsenałem wszystkich imprez sportowo –
kulturalnych organizowanych w gminie. Podkreślił, iż dlatego wystąpił z przedmiotowym
tematem, ponieważ nie otrzymał materiałów z tym związanych. Rozumie, że materiały
otrzymuje się na komisji bo tak jest praktykowane. Jednak nadmienił, że skoro materiał został
przygotowany na dzień dzisiejszy to jaką przeszkodą jest jego przygotowanie na tydzień przed
posiedzeniem komisji.
Pan burmistrz nadmienił, iż z panem przewodniczącym zostanie ustalony zakres materiałów,
które będą trafiały do członków komisji.
Następnie głos zabrała Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku Pracy do spraw Kultury,
która przedstawiła harmonogram zaplanowanych do realizacji w roku 2017 w Leśnicy przez
placówki oświatowe inicjatyw w ramach jubileuszu 800 lecia Leśnicy oraz plan przedsięwzięć
o zasięgu gminnym i regionalnym na 2017 rok. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do
protokołu. Pani Gola podkreśliła, iż wszystkie placówki oświatowe bardzo chętnie i z dużym
zaangażowaniem włączyły się w organizację wydarzenia jubileuszu 800 lecia Leśnicy.
Następnie nadmieniła, iż tradycyjnie jak co roku w sołectwie Lichynia odbędzie się Gminny
Dzień Seniora. Organizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na 17 czerwca br., natomiast w
następnym dniu odbędzie się XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Cykliczną
imprezą jest również Regionalny Przegląd Koni w Porębie i drugie w Porębie zawody w
powożeniu, które w tym roku odbędą się w terminie 24-25 czerwca 2017 roku. W dniach od 30
września br. do 1 października br. na terenie miasta Leśnica odbędą się obchody 800 – lecia
Leśnicy. Obchody jubileuszowe rozpoczną się koncertem organowym w Górze Św. Anny, po
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którym odbędzie się konferencja popularno-naukowa. Natomiast część artystyczna będzie
miała miejsce na Rynku w Leśnicy. Podczas części oficjalnej nastąpi odsłonięcie tablicy
pamiątkowej. Gwiazdą

wieczoru będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. W niedzielę,

1 października zaplanowano występy lokalnych zespołów oraz występ Kabaretu Młodych
Panów. Jedną z atrakcji obchodów będzie losowanie nagród w ramach lokaty „800” przez Bank
Spółdzielczy w Leśnicy, gdzie główną nagrodą będzie samochód osobowy.
Pani Gola poinformowała, iż w miarę potrzeb i zainteresowania wewnątrz sołectw
organizowane są także imprezy, które częściowo są finansowane ze środków funduszu
sołeckiego. Podkreśliła, iż imprez tych jest bardzo dużo i są organizowane cyklicznie w danej
miejscowości.
Pan Stefan Rudol podkreślił, iż należy stwierdzić, że imprezy na terenie naszej gminy stanowią
jedną wielką aktywność.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił uwagę, iż w poszczególnych świetlicach wiejskich
zlokalizowanych na terenie naszej gminy brak jest ogólnie dostępnego rocznego plakatu
imprez sportowo kulturalnych ze wskazaniem terminu imprezy, miejsca i

organizatora

imprezy.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż kalendarium imprez organizowanych na terenie gminy jest dostępne
na stronie internetowej Urzędu. Ponadto podkreślił, iż forma elektroniczna jest bardziej
praktyczna, ponieważ istnieje możliwość wprowadzenia nowych imprez. Zaznaczył, iż z
początkiem roku kalendarzowego nie zawsze mamy pełną informację w tym zakresie.

Ad. pkt 2
Pani Gizela Szendzielorz – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
przedstawiła szczegółową informację w zakresie dotyczącym funkcjonowania i kosztów
utrzymania Galerii Sztuki w Leśnicy. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Podkreśliła, iż Galeria Sztuki mieści się w jednym z najstarszych
budynków w Leśnicy na Placu Targowym i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8

00

do 20

00

po wcześniejszym uzgodnieniu. W budynku tym znajdują się prace twórców

plenerów malarskich zwanych „Międzynarodowymi Sympozjami Twórców” w Górze Św.
Anny. Ponadto w salce kominkowej galerii znajdują się prace uczestników Ogniska
Plastycznego. Na pierwszym piętrze znajdują się zdjęcia i eksponaty zebrane w trakcie
realizacji projektu „Żywa Historia Leśnicy”. Na drugim piętrze zobaczyć można wystawę prac
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uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu „Dinusiowe rytmy” oraz obrazy uczestników
plenerów malarskich.
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Polak – samodzielny referent ds. turystyki, która
przedstawiła szczegółową informację na temat funkcjonowania Punktu Informacji
Turystycznej w Górze Św. Anny w roku 2016. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Tytułem wstępu poinformowała, iż od dnia 1 listopada 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji
siedziby Punktu, który został przeniesiony z Rynku do budynku gminnego przy ulicy Leśnickiej
10 w tej miejscowości. Podkreśliła, iż w grudniu tego roku okaże się, jak nowe miejsce zostanie
zaakceptowane przez turystów odwiedzających Górę Św. Anny oraz gminę Leśnica. Ponadto
nadmieniła, ze w lipcu 2016 roku przeprowadzona została certyfikacja Punktu. Kierując się
nowymi wytycznymi i kryteriami przy ocenie poszczególnych Punktów Informacji
Turystycznej komisja zgłosiła uwagi, które dotyczyły oznakowania Punktu. W związku z tym
zmieniono tablicę na odpowiadającą wymogom ogólnokrajowym. Komisja certyfikacyjna
przyznała Punktowi pokontrolnie jedną gwiazdkę, ponieważ dotychczas obiekt otwarty był
sezonowo, a według nowych zasad powinien być otwarty całorocznie.

Po powyższych

zmianach, Punkt ma możliwość przystąpienia latem 2017 roku do ponownej certyfikacji, by
uzyskać dwie gwiazdki.
Pozytywnie przez komisję certyfikacyjną oceniony został wachlarz oferowanych materiałów
promocyjnych w różnych językach, wydawnictw, map oraz drobnych upominków. Osoby
z różnych zakątków Polski, jak również z takich krajów jak Niemcy, Czechy, Holandia,
Austria, Anglia, Hiszpania czy Francja, chętnie informowały się na temat ciekawych miejsc w
naszym regionie. Pani Polak podkreśliła, iż w mijającym roku Punkt w Górze Św. Anny
współdziałał w dużych przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych. W maju odbył się Road
Maraton, którego trasa przebiegała przez Górę Św. Anny, w miesiącu lipcu zorganizowany
został w amfiteatrze koncert rockowy. Dużym wydarzeniem religijnym na Górze Św. Anny był
pobyt młodzieży z różnych krajów świata przed spotkaniem z Papieżem Franciszkiem
w Krakowie.
Nawiązano nowe kontakty z nowymi partnerami z zakresu turystyki. Nadmieniła, iż od tego
roku Punkt współpracuje z czeskim wydawcą „Dzienników Turystycznych – Wander Book”,
z Fundacją Górażdże – Aktywni w Regionie, która wydała przewodnik pn. „Rowerowa
Opolszczyzna” Wznowiony został również nakład mapy Gminy Leśnica ze ścieżkami
turystycznymi. Pozytywną reklamą dla miejscowości był także program „Kurier Opolski”
w TVP Opole, w którym udzieliła wywiadu o spędzaniu wolnego czasu na Górze Św. Anny
i w okolicy. Jednocześnie podkreśliła, iż dodatkowo z okazji jubileuszu 800 – lecia Leśnicy
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w roku 2017 Punkt IT będzie aktywnie wspierał działania promocyjne Urzędu Miejskiego
i Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w zakresie organizacji wystaw, prelekcji, spotkań
i imprez okolicznościowych.
Ponadto poinformowała, iż w zeszłym roku już kolejny raz została przekroczona granica pod
kątem liczby osób odwiedzających Górę Św. Anny i okolice. Podkreśliła, iż ilość osób
zwiedzających ten teren w roku 2016 wyniosła 2 037.

Ad. pkt 3
Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała,
iż do kompetencji Rady Gminy należy określenie pensum nauczycieli, których pensum nie
zostało określone w ustawie Karta Nauczyciela. Głównym powodem podjęcia prac nad uchwałą
jest wprowadzenie do ramowych planów nauczania doradztwa zawodowego i konieczność
ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących te zajęcia.
Kolejną kwestią jest propozycja podwyższenia pensum o dwie godziny tygodniowo nauczycieli
specjalistów tj. pedagoga psychologa, logopedy ze względu na specyfikę ich pracy. Następnie
przedstawiła informację dotyczącą poziomu pensum specjalistów w innych gmin województwa
opolskiego. Podkreśliła, iż gminy ościenne w przeważającej większości ustaliły pensum na
wyższym poziomie. Tygodniowa liczba godzin tych specjalistów w innych gminach kształtuje
się w granicach od 20-30 godzin.
Projekt uchwały zmienia również podejście do pensum nauczycieli przedszkola w grupach
mieszanych, tj. dzieci w różnym wieku z uwagi na uciążliwość i warunki pracy. Karta
Nauczyciela określa pensum w grupach dzieci 6-letnich w wysokości 22 godzin tygodniowo,
zaś w grupach młodszych w wysokości 25 godzin tygodniowo. W związku z tym proponuje się
wprowadzenie różnego pensum w grupach mieszanych, w których przebywają dzieci 6 – letnie.
Podział dokonywany ma być biorąc pod uwagę wielkość grupy oraz liczbę dzieci 6 letnich w
grupie.
Przedmiotowy projekt uchwały reguluje również tygodniową liczbę godzin nauczycieli, którzy
w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin. Przykładowo nauczyciela realizującego w ramach etatu;
zajęcia j. polskiego (pensum 18), biblioteki (pensum 30) i świetlicy (pensum 26). Następnie
przedstawiła przykładowe sposoby naliczania pensum łączonego nauczyciela. Przedmiotowy
dokument stanowi załącznik do protokołu.
Pani Nowak podkreśliła, iż projekt uchwały regulujący czas pracy pedagogów, psychologów
czy logopedów przedszkolnych jest aktem prawa miejscowego i wymaga publikacji
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w Dzienniku Urzędowym. Ponadto podkreśliła, iż aby przedmiotowy projekt uchwały mógł
obowiązywać od następnego roku szkolnego tj. od września 2017 roku został przygotowany
z dużym wyprzedzeniem, aby publikacja uchwały nastąpiła przed rozpoczęciem kolejnego roku
szkolnego.
Pani Nowak podkreśliła, iż po raz pierwszy do organizacji nowego roku szkolnego wpisane
zostało obostrzenie, iż pomoc specjalistów: logopedów, psychologów i pedagogów nie może
być niższa (proporcjonalnie) w stosunku do ilości dzieci uczęszczających do placówki
w poprzednim roku szkolnym. Podnosząc pensum o dwie godziny uważa, iż wpłynie to na
korzyść dzieci, gdyż dziecko otrzyma wsparcie specjalisty w większym wymiarze.
Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał czy możliwości zastosowania nowych pensum wynikają
z ustawy.
Pani Nowak wyjaśniła, iż omawiane pensum wynika z uregulowań wewnętrznych – uchwały
Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz nadmienił, iż nowe pensum dotyczy nauczycieli zawodu tj. doradców
zawodowych. Natomiast pozostałe pensa tj. psychologa, logopedy czy pedagoga zostaną
podwyższone o dwie godziny tygodniowo w celu przyrównania przedmiotowych zajęć do
innych gmin, a także zróżnicowania pensum nauczyciela w grupach mieszanych
w przedszkolach.
Ponadto Pan Mierzejewski zapytał czy przedmiotowy temat był konsultowany z nauczycielami
placówek oświatowych na terenie gminy Leśnica.
Pani Nowak wyjaśniła, iż temat ten został przedyskutowany z dyrektorami wszystkich
placówek. Zwiększenie godzin pensum dla nauczyciela jest niekorzystne, ponieważ nastąpi
zwiększenie pensum czyli liczby zajęć dydaktycznych jakie nauczyciel musi tygodniowo
przepracować.
Pan Teodor Jahn zapytał czy jest sens rozróżniać pensum specjalistów z 22 i 25 godzin,
ponieważ w małych przedszkolach grupa liczy na przykład 11 dzieci, w tym 5 dzieci stanowią
dzieci w wieku 6 lat. Jednak przedmiotowa sytuacja będzie się inaczej kształtować
w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy. Podkreślił, iż w związku z powyższym mogą się
pojawić niezręczne sytuacje pomiędzy nauczycielami.
Pani Nowak stwierdziła, iż jak najbardziej jest sens rozróżniania pensum, ponieważ inaczej
pracuje się w przedszkolu, gdzie grupa liczy 25 dzieci, a inaczej w przedszkolu zamiejscowym,
gdzie grupa dzieci wynosi 10. Podkreśliła, iż w ostatnich latach podstawy programowe
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nauczania w przedszkolach ulegały wielokrotnym zmianom, a zakres pracy z dziećmi 6-lenimi
jest trudniejszy – co sugeruje wysokość pensum dla grup dzieci 6-letnich określone w Karcie
Nauczyciela.
Pan Piotr Garbacz stwierdził, iż osobiście od dwóch lat ma do czynienia ze sposobem naliczania
godzin etatów mieszanych i zastanawia się jak naliczany jest etat godzin świetlicy, ponieważ
nie wskazano ile godzin ma pracować nauczyciel świetlicy.
Pani Nowak wyjaśniła, iż liczba tych godzin wynosi 26 i przedmiotowa regulacja w tej kwestii
wynika z Karty Nauczyciela, dlatego nie ma potrzeby jej określenia w uchwale. Podkreśliła, że
uchwała reguluje te tematy, do których kompetencje rady określono wprost tj. logopedy,
psychologa i pedagoga różnej specjalizacji. W związku z tym dzisiejszy projekt uchwały w tej
sprawie.
Pan Piotr Garbacz stwierdził, iż niekorzystny dla nauczyciela jest etat mieszany, który wynika
z wyliczenia.
Pani Nowak wyjaśniła, iż etat mieszany stwarza możliwość dla nauczycieli, dla których brakuje
godzin w nauczanym przedmiocie, a mającemu inne kwalifikacje. W tej sytuacji tworząc etat
mieszany można uzupełnić godziny temu nauczycielowi do pełnego etatu, bez konieczności
zwolnienia lub ograniczenia etatu. Sytuacja ta daje szerszą możliwość utrzymania takiego
nauczyciela na pełnym etacie. Nadgodziny są wypłacane według miejsca powstawania.
Wyliczenia, które przedstawił radny są naliczane w inny sposób. W naszej gminie sposób
wyliczania określony w uchwale jest inny i jest zarazem zgodny z regulaminem wynagradzania
nauczycieli.
Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż zawsze przy podejmowaniu takich decyzji będzie
grupa osób niezadowolonych lecz nie widzi nieścisłości w tym temacie. Patrząc globalnie
wydaje się, że propozycja jest do przyjęcia. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości to
podkreślił, iż do tematu można powrócić.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedłożony projekt uchwały idzie w kierunku zwiększenia
ilości nadgodzin nauczycieli.
Pani Nowak nadmieniła, iż przedmiotowy projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony
radnym na następnej sesji tj. w dniu 24 kwietnia br. celem jego podjęcia.
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Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej w wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie
pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Lenica.

Ad. pkt 4
Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, iż
zgodnie z nowelizacją Ustawy o pomocy społecznej corocznie sporządzana jest „Ocena
zasobów pomocy społecznej”. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Podkreśliła, iż przedmiotowa Ocena jest narzędziem pomocnym przy planowaniu budżetu na
kolejny rok. Tytułem wstępu podkreśliła, że rolą gminy w zakresie zadań pomocy społecznej
jest zaspokajanie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców.
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. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar
świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby
osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka.
Poinformowała, że w ramach swojej działalności Ośrodek dokonuje diagnozy w zakresie
zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Analizując
wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń podkreśliła, że należy zwrócić uwagę na wzrost
kosztów utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej z uwagi na nowe kryteria
obowiązujące od okresu zasiłkowego 2016/2017 oraz wzrost liczby osób uprawnionych do
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Pan Teodor Jahn poinformował, iż stan kadry Ośrodka jest właściwy i optymalny.
Następnie zwrócił się z zapytaniem dotyczącym aktywności projektowo – konkursowej
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zaprezentowanej na stronie 21 w pkt 8
przedłożonego dokumentu.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż przedmiotowa tabela obrazuje liczbę konkursów do jakich przystąpił
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy w 2016 roku. Konkurs ten dotyczył „Programu
Asystenta Rodziny i Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej” W ramach tego programu
gmina otrzymuje dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.
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Następnie Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie danych korzystających z pomocy
i wsparcia. Podkreślił, iż zwiększeniu uległa ilość osób długotrwale

korzystających

ze świadczenia tj. z 109 na 121 osób co stanowi 90,08% ogółu. W związku z powyższym
zapytał czym spowodowana jest ta sytuacja oraz jaka jest definicja osoby długotrwale
korzystającej ze świadczenia.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż do osoby długotrwale korzystającej z tej formy pomocy zalicza się
osobę, która korzysta ze świadczenia powyżej trzech lat. Podkreśliła, iż co roku te same osoby
korzystają z tej formy pomocy.
Ponadto Pan Jahn podkreślił, iż liczba osób objętych kontraktem socjalnym w roku 2016
wyniosła „0” , a liczba osób którym przyznano świadczenie wyniosła 121.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż w roku 2016 nie było potrzeby zawierania kontraktów socjalnych.
Następnie zwrócił uwagę na różnicę środków ogółem dysponowanych przez Ośrodek tj.
2 927 657,00, w tym w budżecie Ośrodka kwota 2 795 657,00 złotych. Czym spowodowana
jest ta sytuacja.
Pani Izbicka wyjaśniła, iż różnica wynika z faktu, że kwoty wydatków w rozdziale 85153 –
Przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zaplanowane są w budżecie gminy.

Ad. pkt. 5
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym reklamy pizerii, która
pojawiła się w lokalizacji obiektu sportowego w Leśnicy.
Pan burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat został przekazany Pani Szendzielorz – dyrektor
LOKiR celem rozpoznania.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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