
 

Protokół Nr 27/2014 

z posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej 

w dniu 31 marca 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie Leśnica – zaproszenie 

przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. 

2. Informacja na temat pozyskanych środków na realizację gminnych zadań 

inwestycyjnych na lata 2014 – 2015 z funduszy Unii Europejskiej. 

3. Działania promocyjne gminy w 2014 roku. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – 

Budżetowej, który serdecznie powitał Pana Norberta Jaskółę – Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. 

 

Ad. pkt 1 

Pan Norbert Jaskóła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

szczegółowo omówił informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg. stanu na dzień 

28 lutego 2014 roku. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Jaskóła poinformował, iż liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec lutego 2014 roku wynosiła 2 596 osób i w porównaniu 

do stanu na koniec lutego 2013 roku nastąpił spadek bezrobocia.  Stopa bezrobocia dla 

powiatu wynosi 11,1 %.  

Wśród ogółu bezrobotnych na koniec lutego 2014 roku znajdowało się: 

- 307 osób z prawem do zasiłku, 

- 1 247 mieszkańców wsi, 

- 128 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

- 180 niepełnosprawnych. 
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Podkreślił, iż spadła liczba ludności w wieku produkcyjnym oraz odnotowano wzrost liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Ponadto nieznacznie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych. Najliczniejszymi grupami 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie były: 

- handel: naprawa pojazdów samochodowych, 

- budownictwo, 

- przetwórstwo przemysłowe. 

W tym miejscu podkreślił, iż powiat realizował projekt pn. ”Po klucz do biznesu”, gdzie 

udzielono dotacji dla 40 podmiotów gospodarczych. Stwierdził, że generalnie powiat strzelecki 

należy do powiatu, gdzie efektywność działalności gospodarczych jest najwyższa 

w województwie. Wnioski o przyznanie dotacji  oceniała komisja, która szczegółowa dokonała 

oceny oraz  przyznała stosowną punktację .  

 

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem  czy został wskazany okres, przez który należy 

kontynuować działalność gospodarczą, na którą otrzymano wsparcie finansowe. 

Pan Jaskóła odpowiedział, iż przy otrzymaniu dofinansowania do działalności gospodarczej ze 

środków zewnętrznych należy przez okres jednego roku ją prowadzić. 

 

Następnie Pan Jaskóła  poinformował, że najmniejszą szansę na znalezienie pracy mają osoby 

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Problemy z tą grupą dodatkowo potęguje wiek, 

częsty brak jakichkolwiek kwalifikacji oraz przedłużający się okres przebywania w rejestrach 

Urzędu Pracy. Problem z bezrobociem w bardzo dużym zakresie dotyka również osoby 

z wyższym wykształceniem. Stwierdził, iż często wykształcenie wyższe w kierunku, na który 

brak zapotrzebowania na rynku pracy, stanowi przeszkodę w podjęciu zatrudnienia. 

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich na podstawie analiz ofert pracy 

i wniosków bezrobotnych zorganizował dla 55 osób szkolenia finansowane ze środków 

Funduszu Pracy, gdzie 42 osoby podjęły zatrudnienie. 

W 2013 roku zostały zawarte 43 umowy na zorganizowanie robót publicznych. W ramach tych 

umów skierowanych do pracy  zostało 56 osób. W tym celu zostały zaangażowane środki 

w wysokości 287,9 tysięcy. Ponadto w ramach środków z Funduszu Pracy zawarto 112 umów 

o staż oraz skierowano 112 osób bezrobotnych do odbycia stażu zawodowego. Po zakończeniu 

stażu do końca grudnia 73 osoby podjęły pracę, co stanowi 81% efektywności. Na wyposażenie 
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stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy wydał 34 wnioski 

zakładom pracy w celu ubiegania się o refundację, z tego do urzędu wpłynęło 28 wniosków na 

wyposażenie lub doposażenie  miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków. 

Powiatowy Urząd Pracy realizował także w ramach środków finansowych z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  następujące projekty, a mianowicie: 

- „”Cel – dobra praca”, 

- „Nowa Jakość II – doskonalenie usług rynku pracy”, 

- „Praca wzbogaca – program aktywizacji zawodowej”, 

- „Projekty innowacyjne Zatrudnienie i integracja społeczna”, 

- „Innowacyjne wsparcie dla ciebie”, 

- „Po klucz do biznesu”, 

-„Zatrudnienie i integracja społeczna”. 

 

Przewodniczący obrad podziękował Panu Norbertowi Jaskóła – Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich  za obecność na posiedzeniu oraz szczegółowe 

omówienie tematu. 

 

Ad. pkt 2 

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza przedstawił w formie prezentacji 

multimedialnej informację na temat pozyskania środków na realizację gminnych zadań 

inwestycyjnych na lata 2014 – 2015 realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

która stanowi załącznik do protokołu. 

Stwierdził, iż podobnie jak w latach ubiegłych gmina Leśnica pozyskiwała środki finansowe 

z kilku stałych źródeł a mianowicie: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko oraz źródeł  

polsko-czeskich. Po raz pierwszy w tym roku gmina uczestniczy w projekcie pod nazwą 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna. Zadanie, które w ramach przedmiotowego projektu będzie realizowane we 

współpracy z gminą Kędzierzyn-Koźle to „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”.  Zadanie polega na 

przygotowaniu dokumentacji studyjnej niezbędnej dla rozwoju i dalszego funkcjonowania 

Subregionalnego Obszaru Funkcyjnego, którego częścią jest również gmina Leśnica. 
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W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 gmina realizuje 

projekt pod nazwą „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione, w tym 

NATURA 2000 na Górze Św. Anny. Przedmiotowy projekt dotyczy pozyskania środków na 

zagospodarowanie  Centrum Geoparku Krajobrazowego w Górze Św. Anny. Podkreślił, iż 

temat jest skomplikowany lecz jednocześnie ważny dla gminy. Dotychczas zabezpieczone 

środki finansowe w budżecie gminy na ten cel są niewystarczające, gdyż po otwarciu ofert 

wiadomo jaka jest minimalna kwota, aby zadanie można było realizować.  W związku 

z powyższym należy dokonać zmian w budżecie gminy, aby ponownie rozstrzygnąć przetarg. 

Zadanie jest bardzo ważne dla gminy, ponieważ jego realizacja musi zostać zakończona jeszcze 

w tym roku.  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – Leader „Odnowa Wsi” jest 

realizowane zadanie pod nazwą „Przebudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich”, 

którego termin zakończenia nastąpi również w 2014 roku. 

Ponadto dodał, iż w ramach tzw. małych projektów gmina realizuje cztery zadania w zakresie 

utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku, a mianowicie  w miejscowości  Raszowa, Zalesie 

Śl. (2 obiekty) oraz Wysokiej. O środki finansowe na powyższe zadania aplikowano w zeszłym 

roku, a ich realizacja nastąpi do końca miesiąca czerwca bieżącego roku. 

Następnie poinformował, iż gmina uczestniczy również w realizacji zadania „Road Maraton 

w Gminie Leśnica”, gdzie bezpośrednim beneficjentem jest Leśnicki Ośrodek Kultury 

i Rekreacji w Leśnicy. W tym miejscu poinformował, iż w miesiącu czerwcu br. będziemy gościć 

w naszej gminie kolarzy z całej polski. Impreza ta będzie polegać na dwudniowych wyścigach 

kolarskich. W ramach tego przedsięwzięcia będzie również realizowana promocja gminy. 

Uważa, iż przedsięwzięcie zostanie wpisane na stałe do kalendarza imprez kulturalnych 

realizowanych na terenie naszej gminy. 

Kolejnym projektem, którego beneficjentem jest nasza gmina to Program Operacyjny 

Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów. W ramach tego 

projektu będzie realizowane zadanie pod nazwą „Znany i nieznany Euroregion Pradziad”. 

Projekt skierowany jest w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych 

zawodowo i polegać będzie na dwudniowym wyjeździe do Czech  grupy ok. 100 osób, 

w ramach którego zaplanowano zwiedzenie Zamku Arcybiskupiego w Kromeriz, pobyt 

w miejscowości Dub nad Morawou oraz zwiedzanie Ołomuńca. 
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Następnie podkreślił, iż zakończeniu dobiega  realizacja projektu pod nazwą „Urząd na piątkę 

z plusem”, „Fascynujący świat nauki i technologii” oraz „Dobry wybór Leśnickich 

gimnazjalistów”. 

Pan Iwanowski podsumowując  poinformował, iż perspektywa finansowa 2007 – 2013 dobiega 

końca, jednak zgodnie z zasadą n+2 wydatkowanie i rozliczenie środków może odbywać się do 

2015 roku. Obecnie trwają uzgodnienia na poziomie krajowym jak i wojewódzkim w celu 

uzgodnienia z Unią Europejską „nowych ram finansowych” na lata 2014 – 2020. 

 

Następnie głos zabrał Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy, który poinformował, 

iż gmina stara się pozyskać nowe  możliwości finansowe  w ramach umownie nazywanego 

projektu pod nazwą Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne Góra Św. Anny. Poinformował, 

iż Góra Św. Anny jest miejscem charakterystycznym nie tylko dla gminy i powiatu 

strzeleckiego, ale także dla województwa opolskiego. Podkreślił, iż zostało to również 

zauważone w strategii województwa o co gmina mocno zabiegała. Możliwości pozyskania 

środków finansowych pojawiły się w projektowanym Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach tak zwanych projektów kluczowych, 

czyli takich, które są poza procedurą konkursową.  W ramach projektu „Centrum 

Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystyczne Góra Św. Anny” planuje się przeznaczyć wsparcie 

rzędu 8 milionów euro na ten cel. W związku z powyższym w ciągu bardzo któtkiego czasu 

gmina Leśnica musiała podjąć działania w kierunku ustalenia konkretnych koncepcji 

dotyczących dalszego rozwoju tej miejscowości. We współpracy z potencjalnymi 

beneficjentami opracowano szereg propozycji zadań do przeprowadzenia pod kątem 

spojrzenia na to zagadnienie z perspektywy turysty – pielgrzyma. Następnie pan burmistrz 

szczegółowo omówił zaplanowane do realizacji zadania jak również wskazał poszczególnych 

beneficjentów, którzy będą uczestniczyli w ich realizacji. Szczegółowy zakres zadań w tej 

sprawie obrazuje załączona do protokołu informacja opisowa.  

Pan Burmistrz nadmienił, iż głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie 

ilości turystów w Górze Św. Anny oraz zapewnienie pełnej oferty przyjaznej otoczeniu, która 

będzie łącznikiem dla rozwoju gospodarki w Górze Świętej Anny. 
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Ad. pkt 3 

Pani Edyta Gola – Inspektor na Stanowisku Pracy ds. Kultury poinformowała w sprawach 

dotyczących działań promocyjnych w gminie Leśnica w roku 2014.  

Poinformowała, iż w ramach realizacji projektów wydawane są bezpłatnie ulotki, płyty oraz 

kalendarze, które służą promocji naszej gminy. Ponadto promocja gminy odbywa się również 

poprzez organizację stałych imprez tj. Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 

Mniejszości Niemieckiej, Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, Regionalny Przegląd Koni, 

Dożynki oraz organizację nowych imprez sportowych tj. Road Maraton, Mistrzostwa 

Opolszczyzny w sportach psich zaprzęgów. Zakupiony przez gminę balon reklamowy i banery 

w celu promocji gminy są wykorzystywane na każdej z wymienionych imprez kulturalnych. 

Gmina Leśnica współpracuje także z mediami tj. prowadzi ścisłą współpracę z Radiem Park 

w Kędzierzynie – Koźlu, a także z Radiem Plus Opole w zakresie relacji z imprez, wizyt 

burmistrza w redakcji.  W okresie od miesiąca czerwca do października 2014 roku na antenie 

Radia Plus Opole będzie emitowane  10 informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, 

ogłoszeń i sprawozdań. W ramach współpracy z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną 

udostępniane są materiały promujące gminę, które są wystawiane na targach i innych 

imprezach turystycznych, w tym i za granicą. Na bieżący rok kalendarzowy zaplanowano 

wydanie czterech numerów gazety lokalnej „Wiadomości Leśnickie”.  

Ponadto gmina jest promowana poprzez stronę internetową www.lesnica.pl oraz profil Gminy 

Leśnica na portalu społecznościowym Facebook. 

 

Ad. pkt 4  

Nie poruszono innych spraw. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 

http://www.lesnica.pl/

