PROTOKÓŁ Nr 26/2017/INF
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 8 maja 2017 r.
Obecni: wg. Listy obecności
Porządek posiedzenia:
1. Koszty gminy poniesione w roku 2016 na organizację imprez sportowo – kulturalnych
z wyodrębnieniem organizatorów.
2. Stan techniczny oraz koszty utrzymania kąpieliska w Leśnicy.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2016.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który przywitał radnych, Burmistrza oraz osoby, które przygotowały
informacje będące przedmiotem obrad. Następnie nawiązując do ustaleń z poprzednich obrad
Komisji Infrastruktury Społecznej zwrócił się do radnych z zapytaniem czy pojawiły się
wątpliwości po analizie materiałów.
Radni nie zgłosili uwag. Wobec powyższego przewodniczący zaproponował, aby przyjąć
stanowisko wypracowane podczas ostatnich obrad tzn. w razie wątpliwości można pisemnie
zwrócić się do osoby przygotowującej materiały.
Pan Teodor Jahn nadmienił, że najlepszym rozwiązaniem jest wypracowanie stanowiska
w trakcie obrad, jeśli nie będzie to możliwe to wtedy można swoje zapytania przedstawić
pisemnie osobie odpowiedzialnej za przygotowanie materiału na posiedzenie.
Następnie przystąpiono do realizacji bieżącego porządku obrad.
Ad. pkt 1
Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował, że za organizację imprez w gminie Leśnica
odpowiedzialni są: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, Stanowisko Pracy ds. Kultury
oraz Referat Spraw Obywatelskich.

Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Leśnicy
przedstawił informacje dotyczące imprez zorganizowanych w ramach następujących środków
z budżetu gminy:


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,



Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,



Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Podkreślił, że część zadań gmina sfinansowała w całości, a niektóre przedsięwzięcia
dofinansowano. Następnie szczegółowo omówił wydatkowanie środków na poszczególne
imprezy. Nadmienił, iż spora część wydatków w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże
Pożarne związana jest z udziałem strażaków ochotników w zawodach i obozach
szkoleniowych. Najwięcej środków przeznaczono na organizację Gminnych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych w Łąkach Kozielskich. W roku 2016 OSP Raszowa wzięła udział
w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy Zdroju, które jednocześnie
były eliminacjami do olimpiady pożarniczej, która w roku bieżącym odbędzie się w Villach
w Austrii. Dwie drużyny z Raszowej zakwalifikowały się do olimpiady i w lipcu będą
reprezentować naszą gminę. Ponadto dofinansowano pobyt członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Turawie – 2 osoby z OSP Raszowa
i 4 osoby z OSP Zalesie Śląskie. Nadmienił również, że 2 osoby zakwalifikowały się do szczebla
centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Zapobiegajmy pożarom” – 1 z OSP
Raszowa i 1 z OSP Wysoka. Ogółem w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
wydatkowano środki na kwotę 14 909,57 zł.
Jeśli chodzi o wydatki w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi to wydatki
wyniosły 52 564,00 zł. Dofinansowano szereg imprez o charakterze profilaktycznym
w poszczególnych szkołach naszej gminy. Zadania sportowe częściowo realizowane były przez
Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Były to m.in. zajęcia szachowo-warcabowe oraz zajęcia
mażoretek. Znaczącą rolę w propagowaniu sportu w gminie Leśnica odegrał Gminny Animator
Sportu, który miał do zaoferowania bogaty wachlarz zajęć sportowych, adresowanych do
różnych grup wiekowych. Jego wynagrodzenie roczne wyniosło 4 000,00 zł.
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W ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 750 zł.
Były to nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Strzelcach Opolskich.
Ogółem wydatkowano środki w kwocie 68 223,57 zł. Szczegółowe informacje stanowią
załącznik do protokołu.
Pan Mierzejewski podziękował za przedstawienie informacji. Podkreślił, że członkowie komisji
mieli już możliwość zapoznania się z większością z przedstawionych materiałów, gdyż były one
przedmiotem wcześniejszych obrad.
Pan Teodor Jahn zauważył, że temat wydatków związanych z działalnością Ochotniczych Straży
Pożarnych pojawia się w tym roku po raz pierwszy podczas obrad komisji natomiast pozostałe
informacje były już omawiane.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem do Pana Jerzego Wojtali, kiedy otrzymał informację
o potrzebie przygotowania materiałów na posiedzenie komisji.
Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie
materiałów na komisję zostały powiadomione o terminie następnych obrad po ostatnim
posiedzeniu komisji natomiast wcześniej dysponowały planem z tematyką poszczególnych
posiedzeń. Podkreślił, że to Burmistrz jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów
przewodniczącemu komisji.
Pan Garbacz nadmienił, że zależy mu na usprawnieniu prac komisji. Szybsze otrzymanie
materiałów umożliwiłoby członkom komisji zapoznanie się z nimi i wniesienie ewentualnych
uwag podczas posiedzenia. Nie byłoby potrzeby, aby osoba odpowiedzialna za ich
przygotowanie przedstawiała je na komisji. Członkowie komisji mogliby zadawać konkretne
pytania. Rozwiązanie zaproponowane na poprzedniej komisji tzn. możliwość zadawania pytań
na kolejnym posiedzeniu nie jest dobre, ponieważ w każdym posiedzeniu uczestniczą inne
osoby i istnieje obawa, że nie będzie możliwości skierowania pytania do osoby, która
przedstawiała informację. Podkreślił, że to on zaproponował, aby tematem jednego
z posiedzeń komisji w 2017 r. była organizacja imprez sportowo-kulturalnych
z wyodrębnieniem organizatorów i z podaniem kosztów. Zależało mu więc na skrupulatnym
przeanalizowaniu materiałów celem zadania ewentualnych pytań. Nadmienił, iż po to jest
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tworzony roczny plan komisji, aby pracownik mógł przygotować materiały np. z miesięcznym
wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę.
Pan Teodor Jahn również opowiedział się za szybszym dostarczaniem materiałów na
posiedzenie komisji.
Pan Kazimierz Mierzejewski przyznał częściowo rację radnym. Podkreślił, że jest to temat do
dyskusji. Dodał, że czas pomiędzy ostatnim, a obecnym posiedzeniem komisji był stosunkowo
krótki i uszczuplony o tzw. Weekend Majowy co również miało wpływ na dostarczenie
dokumentów.
Pan Piotr Garbacz zaznaczył, że posiedzenia komisji nie muszą być zwoływane w trybie pilnym.
Zapytał również o koszty związane z organizacją imprezy biegowej „Leśnicka Piątka”.
Podkreślił, że ceni pracę jaką wykonuje animator, ale interesują go koszty związane
z organizacją tej imprezy.
Pan Burmistrz odpowiedział, że szczegółowe informacje nt. kosztów związanych z organizacją
imprezy „Leśnicka Piątka” przedstawi Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, który był głównym
organizatorem imprezy, natomiast Pan Wojtala przedstawił tylko koszty związane
z wynagrodzeniem dla animatora sportu.
Przewodniczący obrad poprosił Panią Beatę Socha – Główną Księgową Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Leśnicy o przedstawienie informacji nt. imprez zorganizowanych w roku
2016. Nadmienił, że jest to duża ilość materiałów, z którymi członkowie komisji częściowo
zdążyli się już zapoznać dlatego proponuje, aby skoncentrować się tylko na kosztach
związanych z organizacją imprez.
Pan Burmistrz poprosił radnych o usprawiedliwienie Pani Gizeli Szendzielorz - Dyrektora
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, która nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu
komisji, gdyż bierze udział w pogrzebie Pana Kazimierza Przybyłka

- wieloletniego

współpracownika.
Pani Beata Socha poinformowała, iż wszystkie koszty związane z organizacją imprez
przedstawione zostały w Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego Leśnickiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2016 r. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia są dane zawarte
w tabeli 3 b. Dodatkowo radni otrzymali materiały, gdzie wyszczególniono wszystkie konkursy
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i imprezy realizowane przez LOKiR. Nadmieniła, iż lista ta zawiera wiele przedsięwzięć, które
nie generują żadnych kosztów. Następnie szczegółowo omówiła koszty związane z organizacją
poszczególnych imprez zawartych w tabeli 3b. Poinformowała, że ogółem w 2016 roku
wydano 45 671,00 zł na ten cel. Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na koszty utrzymania Klubu Wiejskiego w Raszowej.
Nadmienił, że nie będzie zadawał więcej pytań, bo to wymagałoby zagłębienia się
w przygotowane materiały.
Pani Beata Socha odpowiedziała, że tematem dzisiejszego posiedzenia są jedynie koszty
poszczególnych imprez.
Pan Piotr Garbacz ponownie zasugerował, aby wcześniej dostarczać radnym materiały na
posiedzenie komisji. Podkreślił, że możliwość osobistego zadania pytania osobie
odpowiedzialnej za przygotowanie materiałów na komisji jest dużo korzystniejsze niż
składanie interpelacji.
Przewodniczący obrad poinformował, że przedstawi ten temat Przewodniczącemu Rady, aby
przedyskutować tą kwestię z wszystkimi radnymi. Nadmienił, że jest zdziwiony, iż temat ten
pojawia się dopiero w chwili obecnej, natomiast współpraca z radnymi w ramach Komisji
Infrastruktury Społecznej odbywa się już dwie kadencje w tym samym składzie i jak do tej pory
nie było żadnych zastrzeżeń co do sposobu pracy komisji.
Pan Burmistrz podtrzymał stanowisko pana Mierzejewskiego. Podkreślił, iż do tej pory
informacje przedstawiane podczas posiedzeń poszczególnych komisji były podstawą do
wypracowania wspólnego stanowiska przedstawianego podczas sesji Rady Miejskiej.
Pozostałe materiały miały charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Ten system funkcjonował
wiele lat i nie budził jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony członków Rady Miejskiej. Zaznaczył
jednak, że jeśli będzie taka potrzeba to opracowany zostanie nowy schemat dostarczania
materiałów na posiedzenia komisji.
Pani Edyta Gola –przedstawiła informację nt. wydatków poniesionych na organizację imprez
za które odpowiada Stanowisko Pracy ds. Kultury. Poinformowała, iż wyodrębniła trzy rodzaje
imprez: imprezy sportowe, imprezy okolicznościowo-kulturalne oraz imprezy organizowane
przez sołectwa w ramach gminnego funduszu wsparcia sołectw i osiedli. Następnie przystąpiła
do przedstawienia kosztów, jakie poniesiono na organizację poszczególnych imprez.
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Szczegółowe informacje stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformowała iż podczas
imprezy Oktoberfest wystąpiła orkiestra Zell Am Moos z Austrii. Koszt występu wyniósł 396,00
zł, natomiast za pobyt orkiestry zapłacono 3.000,00 zł. Dodała, iż kierownikiem orkiestry jest
pan xxxxxxx z Raszowej. Występ orkiestry został bardzo pozytywnie odebrany przez
publiczność.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż większość imprez okolicznościowo-kulturalnych była ujęta
w budżecie gminy. Po przeanalizowaniu informacji z wykonania wydatków nie zauważył, aby
przy koszcie jakiejkolwiek imprezy było jakieś przekroczenie. W związku z powyższym temat
uznał za zamknięty.
Pan Edyta Gola podkreśliła, że najdroższą imprezą były dożynki gminne. Ogółem na ten cel
wydatkowano 44 681,00 zł. Dodatkowym wsparciem były dwie dotacje z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji pozyskane przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe. Na rok
obecny dotacja nie została przyznana. Nadmieniła, iż każda duża impreza niesie za sobą spore
wydatki.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy koszty poniesione podczas organizacji dożynek
rozłożono proporcjonalnie, czy też były jakieś koszty dominujące.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie da się podzielić kosztów po równo. Inne koszty są
ponoszone za ustawienie toalet, a inne za ustawienie namiotu.
Pani Edyta Gola dodała, że wszystko ma swoją cenę, np. za występ kabaretu Rak zapłacono
6 000,00 zł. Ważnym elementem jest również odpowiednie nagłośnienie podczas występów,
a to wszystko generuje koszty.
Pan Mierzejewski podziękował wszystkim za przedstawione informacje nt. organizacji imprez.
Ad. pkt 2
Pan Burmistrz poinformował, że informacje nt. utrzymania kąpieliska w Leśnicy przedstawi
pani Beata Socha z Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, który jest administratorem obiektu
natomiast informacje nt. stanu technicznego przygotowała Pani Małgorzata Urbańczyk
– kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Podkreślił, iż stan techniczny
obiektu został dopiero co zdiagnozowany w związku z przygotowywaniem dokumentacji na
potrzeby przebudowy kąpieliska.
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Pan Beata Socha poinformowała, że informację nt. kosztów utrzymania kąpieliska przedstawia
tabelka nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego LOKiR za 2016 r. Łącznie
wydano kwotę 28 816,45 zł. Natomiast szczegółowe koszty w układzie rodzajowym
przedstawia tabela nr 6 i 6a. Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Pan Burmistrz nadmienił, że za bieżące utrzymanie kąpieliska odpowiada Leśnicki Ośrodek
Kultury i Rekreacji natomiast koszty przygotowania obiektu do sezonu są ponoszone przez
Urząd Miejski w Leśnicy. Co roku w okolicy miesiąca maja prowadzono prace celem
przystosowania kąpieliska do wymogów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Obecnie planuje się przebudowę obiektu. W tym celu sporządzono dokumentację i złożono
wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy kąpieliska.
Pani Małgorzata Urbańczyk poinformowała, że obecnie trwają prace nad opracowaniem
dokumentacji. Ponadto zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej na potrzeby złożenia
wniosku o dofinansowanie. Ekspertyza została wykonana przez projektanta pana Janusza
Kowalczyka. Espertyza wykazała, że mała niecka basenowa o wymiarach 10m x 15 m wykazuje
liczne spękania dna, nie posiada izolacji, ścianki oporowe oraz krawędzie są uszkodzone.
Ogólnie oceniono, że mała niecka basenowa jest w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego
też na etapie tworzenia projektu przebudowy kąpieliska zamierza się ją zlikwidować. Duża
niecka basenowa o wymiarach 20m x 50 m również posiada liczne uszkodzenia. Dno wymaga
gruntownego remontu. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz okazało się, że dno jest
jednowarstwowe, natomiast powinno posiadać dwie warstwy. Dodatkowo ściany oporowe
charakteryzują się licznymi spękaniami. Wszystko to powoduje utratę wody z niecki
basenowej. Podkreśliła, iż w przypadku nieotrzymania dofinansowania do projektu duża
niecka basenowa musiałaby być systematycznie małymi pasami remontowana. W przeciwnym
razie nie będzie mogła być użytkowana. Jeśli chodzi o obiekty towarzyszące to schody
terenowe wymagają gruntownego remontu. Zużycie budynku znajdującego się na terenie
kąpieliska oceniono w granicach 30-70% w zależności od elementu konstrukcji. Także
ogrodzenie wokół budynku wymaga bieżącej konserwacji.
Pan Burmistrz odniósł się do oceny stanu technicznego budynku. Poinformował, że ze względu
na ubieganie się o dofinansowanie do projektu przebudowy kąpieliska stan obiektu musi być
określany jako niezadawalający. W przypadku jeśli gmina nie uzyska dofinansowania stan ten
będzie trzeba uznać jako zadawalający i remontować tylko w tym zakresie w którym pozwolą
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na to środki finansowe. Na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy dofinansowanie zostanie
przyznane. Koszt planowanej rewitalizacji obiektu przewidziano na poziomie 4 700 000,00 zł
brutto. Planuje się kompleksową przebudowę istniejącej przestrzeni, likwidację małej niecki
i przebudowę dużej. W ramach dużej niecki stworzona zostałaby niecka dla dzieci, niecka
ogólna oraz część związana z technologią wody. Ponadto projekt przewiduje przebudowę
schodów i budynku tzw. zaplecza basenowego. W przeciągu kilku najbliższych miesięcy
uzyskamy informację, czy projekt zostanie dofinansowany. W przypadku otrzymania
dofinansowania w przyszłym roku ruszą prace rewitalizacyjne.
Pan Teodor Jahn zapytał, czy w tym roku będą podejmowane działania celem przygotowania
kąpieliska do sezonu letniego.
Pan Burmistrz poinformował, iż przeprowadzenie tzw. małego corocznego remontu
uzależniono od odpowiedzi ze stronu Urzędu Marszałkowskiego na złożony wniosek
o dofinansowanie projektu przebudowy kąpieliska. Jeśli gmina Leśnica zdecyduje się na
przygotowanie obiektu do sezonu letniego to oprócz prac związanych z uzupełnieniem
ubytków dna, pomalowaniem barierek niezbędne będzie zaklejenie otworów, które
wywiercono w celu sprawdzenia dna niecki basenowej.
Pan Teodor Jahn nadmienił, że koszty utrzymania kąpieliska są większe od przekazywanej na
ten cel dotacji z budżetu gminy. Dlatego też zadał pytanie czy pozostałe środki to środki własne
Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Pan Burmistrz potwierdził, że dotacja pochodząca z budżetu gminy wyniosła 18 000,00 zł,
natomiast 10 000,00 wydano w ramach środków LOKiR.
Pan Teodor Jahn zapytał czy tworzony projekt przebudowy kąpieliska będzie zawierał tzw.
biznesplan, który określi wysokość kosztów utrzymania zrewitalizowanego obiektu.
Pan Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy sporo wydatków wiąże się
z wynagrodzeniem dla ratowników. Jeśli chodzi o przewidywane koszty utrzymania
przebudowanego kompleksu basenowego to na pewno będą większe niż do tej pory. Jako
przykład podał wydatki związane z zasilaniem niecki basenowej w wodę, która czerpana będzie
z sieci wodociągowej. Woda będzie w obiegu, a za wszelkie ubytki związane m.in.
z odparowywaniem wody czy też płukaniem basenu w procesie technologicznym, około 20 m3
co dwa dni, zostanie wystawiona faktura przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
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Ponadto sam proces technologiczny obarczony będzie zużyciem prądu. Dodatkowo powstaną
koszty związane z ogrzewaniem budynku. W chwili obecnej budynek jest ogrzewany przez dwa
piece c.o. W projekcie przebudowy budynku przewidziano zamianę dotychczasowego
ogrzewania na elektryczne akumulacyjne. W kilku pomieszczeniach, które byłyby użytkowane
w sezonie jesienno-zimowym zainstalowane zostanie również ogrzewanie elektryczne
w postaci nagrzewnic. Do tej pory budynek był użytkowany głównie w sezonie letnim.
W przyszłości planuje się wykorzystać wyremontowane pomieszczenia na organizowanie np.
szkoleń, czy też dla potrzeb działalności LOKiR. Podkreślił, że koszty utrzymania kompleksu
basenowego w przyszłości z pewnością będą wyższe. Tą świadomość samorząd gminny
posiada i nic się w tej kwestii nie zmieni. Nadmienił, iż na etapie tworzenia projektu starano
się znaleźć rozwiązania, które generują jak najmniej kosztów. Jednakże nie da się uniknąć
pewnych kosztów, których do tej pory nie było. Przykładem może być pobór i zrzut wody.
Obecne warunki prawne nie dopuszczają zaprojektowania basenu w takiej formie jak w latach,
kiedy projektowano obecne kąpielisko.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż zdaje sobie sprawę, że baseny nie są dochodowe dla gmin. Jako
przykład podał ościenną gminę Zdzieszowice, gdzie kąpielisko cieszy się dużym powodzeniem
wśród odwiedzających, a mimo wszystko generuje straty.
Pan Piotr Garbacz zadał pytanie dotyczące planowanej technologii uzdatniania wody.
Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie to chlorowanie.
Ad. pkt 3
Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż tydzień temu wraz z zawiadomieniem radni
otrzymali Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016. W związku z powyższym proponuje, aby nie omawiać szczegółowo materiałów
tylko przejść do ewentualnych pytań w tym zakresie.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż są dwie organizacje, dla których dotacja przekazywana z gminy
stanowi podstawę funkcjonowania. Jest to Ludowy Zespół Sportowy oraz Stacja Opieki Caritas.
Jeśli chodzi o Stację Opieki Caritas to ciągle jest problem z dostępem do oferowanych usług.
Bardzo długo czeka się na wszelkie zabiegi rehabilitacyjne. Wielu mieszkańców jest z tego
powodu niezadowolonych.
9

Pani Edyta Gola poinformowała, iż dotacje z zakresu pomocy społecznej są przekazywane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy. Umowy ze Stacją Opieki Caritas na świadczenie
usług zawierane były na okres pięciu lat, ponieważ taką możliwość przewidział ustawodawca.
Nadmieniła, iż Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2016 zostanie przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej i opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej do końca maja.
Ad. pkt 4
Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, że LZS Zalesie Śląskie dysponował traktorkiemkosiarką, ale traktorek ten prawdopodobnie był na stanie sołectwa. Po zakończeniu sezonu
maszyna trafiła do naprawy. Koszty naprawy to około 400 zł. Ponieważ LZS przeniósł się do
Leśnicy, ale nie zabrał ze sobą traktorka powstaje pytanie kto ma uregulować należność za
naprawę sprzętu, gdyż środki pochodzące z funduszu sołeckiego zostały już rozdysponowane.
Nadmienił, że sołtys ma zamiar wykorzystać ww. sprzęt do koszenia terenów należących do
sołectwa.
Pan Burmistrz zasugerował aby sołectwo spróbowało porozumieć się w tej sprawie z LZS-em.
Jeśli LZS nie wyrazi chęci współpracy to sołectwo będzie musiało ponieść ten wydatek
samodzielnie. Nadmienił, że w ciągu roku istnieje możliwość dokonania zmiany w funduszu
sołeckim.
Pan Kazimierz Mierzejewski nadmienił, że od pewnego czasu nasila się problem handlu
obwoźnego w Zalesiu Śląskim, chodzi o punkty dostarczające pieczywo, mięso, wędliny.
Właściciele lokalnych sklepów narzekają, że handlujący nie są obciążeni żadnymi kosztami
z tego tytułu.
Pan Burmistrz poinformował, że handlujący ponoszą opłaty, jeśli w momencie, kiedy odbywa
się sprzedaż towarów podejdzie do nich inkasent z gminy.
Pan Mierzejewski dodał, że w Zalesiu Śląskim opłaty z tego tytułu prawdopodobnie nie są
pobierane. Właściciele obwoźnych punktów handlowych nie płacą podatków w gminie
Leśnica, a właściciele lokalnych sklepów są obciążeni opłatami z tego tytułu. Nadmienił, że
według jego rozeznania w Leśnicy takie opłaty są pobierane, a do Zalesia Śląskiego inkasent
nie dociera.
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Pan Burmistrz poinformował, że pracownik Urzędu Miejskiego w Leśnicy, który jest
inkasentem, nie jest w stanie przewidzieć, kiedy w Zalesiu Śląskim prowadzona jest sprzedaż
obwoźna. Również czasowo jest to trudne do zorganizowania. Dlatego też zwrócił się
z propozycją do Pana Mierzejewskiego, aby rozeznał w lokalnym środowisku, czy ktoś z terenu
miejscowości Zalesie Śląskie chciałby pracować jako inkasent. Dodał, że podobny problem
występuje na terenie miejscowości Góra Św. Anny i też nie ma osoby chętnej do pobierania
opłat.
Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał o zasady na jakich pracuje inkasent.
Pan Burmistrz poinformował, iż inkasent jest powoływany uchwałą Rady Miejskiej. Pobiera
opłatę za metry kwadratowe i z tego zatrzymuje 15 % prowizji dla siebie.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem, czy w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej
lub sołectw jest zamiatarka, która mogłaby być wykorzystana do celów społecznych, np.
podczas sprzątania terenu wokół kościoła.
Pan Burmistrz poinformował, iż jest to formalnie niemożliwe, gdyż sprzęt, którym zarządza
gmina może być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów gminnych.
Pan Kazimierz Mierzejewski nadmienił, iż istnieją zapytania dotyczące nowo posadzonych
drzewek przy drodze powiatowej prowadzącej z Lichyni do Leśnicy. Wiele osób sugeruje, że
drzewka zostały posadzone za blisko osi jezdni i za gęsto.
Pan Burmistrz poinformował, iż drzewka zostały posadzone przez Zespół

Parków

Krajobrazowych z Góry Świętej Anny i pracownicy tej instytucji z pewnością mają rozeznanie
jaka powinna być odległość między drzewami. Jeśli chodzi o odległość od jezdni to było to
konsultowane z właścicielem drogi czyli Powiatem Strzeleckim.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Dorota Kwoczała
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