
PROTOKÓŁ NR 39/2014 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej 

w dniu 24 marca 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica 

na lata 2012 – 2014 w 2013 roku. 

2. Sprawozdanie z działalności: 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy oraz 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok, 

- Gminnego programu Przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok. 

       3. Koszty eksploatacji i modernizacji oświetlenia na terenie gminy Leśnica. 

       4. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Społecznej. 

 

Ad. pkt 1 

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, iż 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2012 – 2013 tworzy lokalny 

system ochrony oraz wspierania dzieci i rodzin, w szczególności przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przedmiotowy dokument  ustanowiony 

został uchwałą Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Jego koordynowanie 

i monitorowanie powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnicy. 

Celem głównym 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 Izbicka szczegółowo omówiła realizację założonych celów przedmiotowego 

Programu tj. 

- objęcie dzieci i dorosłych dożywianiem (posiłki), 
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- objęcie dożywianiem osób dorosłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności, 

świadczenia  

  rzeczowe w postaci produktów żywnościowych), 

- udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom żyjących w trudnych warunkach  

  materialnych, 

- pomoc w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt ortopedyczny i środki   

  pomocnicze, 

- zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,  

  placówce opiekuńczo wychowawczej, 

- udzielanie schronienia, 

- realizacja projektów, 

- organizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych. 

Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w kwestii dotyczącej ilości osób 

objętych  dożywianiem w stosunku do roku 2012. 

Pani Joanna Izbicka odpowiedziała, iż porównując rok 2012 do roku 2013 można stwierdzić 

brak większych różnic w tym zakresie. Liczba finansowanych posiłków dla osób objętych 

dożywianiem jest porównywalna. 

 

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach  

funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Rodzinna w miejscowości Góra Św. Anny.  

Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski wyjaśnił, iż poradnia prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia”. W ramach otwartego 

konkursu ofert dotyczącego zadania „Promocja i ochrona zdrowia” stowarzyszenie wystąpiło 

z ofertą i otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 000 złotych. Praca poradni opiera się na 

indywidualnych rozmowach, prowadzeniu terapii krótkoterminowej. 

 

Ponadto Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w sprawie realizacji Opolskiej Karty 

Rodziny i  Seniora. 

Burmistrz wyjaśnił, iż w tej sprawie gmina Leśnica podpisała porozumienie  o przystąpieniu 

do projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Projekt ten przewiduje  wprowadzenie 

powszechnych ulgi i zniżek wspierających rodziny oraz osoby starsze przy opłatach za usługi 

publiczne na terenie województwa opolskiego. Karta przeznaczona będzie dla rodzin, które 
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mają dwójkę lub więcej dzieci albo dziecko niepełnosprawne, dla rodzin zastępczych oraz 

osób powyżej 65 roku życia. 

Po podjęciu na najbliższej sesji przez Radę Miejską  uchwały w sprawie przystąpienia do 

programu pod nazwą Opolska Karta Rodziny i Seniora zostanie podpisana umowa 

o współpracy pomiędzy województwem opolskim a gminą Leśnica, która wówczas będzie 

pełnomocnym partnerem. Burmistrz podkreślił, iż przedmiotowa karta nie będzie tylko 

dostępna  dla rodzin o niskim statusie i będących beneficjentami Ośrodka Pomocy Społecznej 

lecz również dla rodzin z terenu gminy spełniających warunki regulaminu wydawania 

Opolskiej Karty Rodziny i Seniora stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu 

Województwa Opolskiego. W związku z powyższym poinformował, iż samorządy gminne 

które wyraziły chęć przystąpienia do systemu wprowadzają  szereg zniżek dla posiadaczy 

tych kart. Podkreślił, iż Gmina Leśnica zasadniczo nie dysponuje usługami płatnymi lecz 

partnerami w tej inicjatywie mogą być również przedsiębiorcy, którzy zadeklarują 

wprowadzenie zniżek dla posiadaczy tej karty.  

 

Pan Stefan Rudol nadmienił, iż z przedstawionego sprawozdania wynika, że Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek w Leśnicy również przygotowuje posiłki dla najbardziej potrzebujących 

mieszkańców. W związku  z powyższym zapytał czy finansowo gmina uczestniczy w tej 

formie pomocy. 

Pani Izbicka wyjaśniła, iż gmina nie ma udziału finansowego w tej formie pomocy. Siostry 

Służebniczki realizują tę pomoc we własnym zakresie. 

 

Następnie Pan Rudol zwrócił się z zapytaniem co oznacza zapis ”realizacja w postaci 

świadczeń rzeczowych”. 

Pani Izbicka wyjaśniła, iż udzielenie pomocy w postaci świadczeń rzeczowych w ramach 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” odbywa się w formie 

niepieniężnej tj. poprzez zakup artykułów żywnościowych.  

 

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w sprawie  progu świadczeń udzielanych w formie 

posiłku. 

Pani Izbicka wyjaśniła, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dzieci mogą nieodpłatnie 

korzystać z pomocy w formie posiłków w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę  tj. 912,00 złotych. 
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Gmina realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

2020. Świadczeniobiorcami w/w programu są dzieci z rodzin, gdzie dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę tj. 684,00 złotych. Ta  

forma pomocy w gminie  jest realizowana ze środków dotacji z budżetu państwa. 

 

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożone 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 

2012 – 2014 w 2013 roku nie wnosząc do jego treści żadnych uwag.  

 

Ad. pkt 2 

Pan Jerzy Wojtala – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich szczegółowo omówił 

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

za 2013 rok jak również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2013 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu.   

Pan Wojtala poinformował, iż działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych określał uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Radę Miejską   

w Leśnicy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2013 rok, który wyznaczył lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz  minimalizowania 

szkód zdrowotnych  i społecznych wynikających z używania napojów alkoholowych. 

Następnie dodał, iż zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, która nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek powoływania takich 

komisji, a także wskazuje ich ogólne zadania. 

Poinformował, iż w 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odbyła 15 posiedzeń tj. o dwa więcej niż w roku 2012, na których rozpatrywała 14 spraw 

o skierowanie na badanie w celu zdiagnozowania uzależnienia od alkoholu, zobowiązanie do 

leczenia lub o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. 

Członkowie komisji na posiedzeniach opiniowali również wnioski o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Podkreślił, iż ogółem w roku 2013 wydano 31 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody uzyskane z tytułu tych opłat w 2013 roku 

wyniosły 136.402,41 złotych i były wyższe w stosunku do roku 2012. Następnie Pan Wojtala 
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poinformował, iż koszty osobowe działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2013 roku wyniosły 13.920,00 złotych.  

Nadrzędnym celem w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych było zapewnienie 

opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Ochrona 

w ramach programu polega przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i 

młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych mających na celu wyrobienie 

mechanizmów obronnych i wskazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu. 

 

Pan Teodor Jahn analizując przedłożone sprawozdanie zwrócił uwagę na niskie wykonanie 

wydatków w stosunku do planu i do uzyskanych środków. Jednak podkreślił, iż główny  

kierunek wydatków został dobrze ulokowany tj. poprzez  prowadzenie profilaktycznej 

działalności  interaktywnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży organizowany przez placówki 

oświatowe i Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w  Leśnicy.  

Następnie  podkreślił, iż wynagrodzenie członków GKRPA za 2013 rok wynosiło 14 % ogółu 

wydatków. Dlatego stwierdził, iż dobrze się stało, że podjęto działania w celu zmiany zasad 

wynagradzania członków GKRPA. Podkreślił, iż gdyby frekwencja w posiedzeniach Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w 2013 roku wyniosła 100% to 

wówczas wynagrodzenie członków stanowiło by większy procent ogółu  wydatków.  

 

Następnie Pan Jerzy Wojtala poinformował, iż zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii finansowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2013 roku na ten cel 

wydatkowano ogółem 7 590 złotych. 

Na terenie gminy Leśnica działa od wielu lat Punkt Konsultacyjny, gdzie realizowane są 

zadania zarówno dot. rozwiązywania problematyki alkoholowej jak i narkotykowej. Do 

punktu zgłaszały się osoby mające problem z uzależnieniami, przemocą czy też problemy 

natury wychowawczej.  

Pan Ryszard Golly – Przewodniczący GKRPA poinformował, iż na terenie naszej gminy nie 

odnotowano zjawisk występowania problemów narkotykowych. Jednak  podkreślił, iż bardzo 

często dzieje się w ten sposób, że z uwagi na dobro śledztwa w  sprawach związanych 

z wykrywaniem problemów narkotykowych  policja podczas działań nie informuje 

o szczegółach. 
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Ponadto dodał, iż mniejsze wykonanie wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii związane było z ograniczeniem w 2013 roku 

działań profilaktycznych w formie przedstawień teatralnych z elementami profilaktycznych 

uzależnień w placówkach oświatowych. 

 

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej  pozytywnie zaopiniowali przedłożone 

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  za 2013 rok nie wnosząc uwag. 

 

Ad. pkt 3 

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował 

o zrealizowanych w 2013 roku zadaniach w temacie modernizacji i kosztów eksploatacji 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Leśnica. Stwierdził, iż w ramach zadań 

inwestycyjnych w roku 2013 zamontowano na placu zabaw w Leśnicy przy ul. Kozielskiej 

hybrydę, czyli zestaw oświetleniowy który produkuje energię elektryczną z energii słonecznej 

i wiatrowej. Po rozeznaniu rynkowym cen wybrano ofertę firmy STRAAG z Dąbrowy 

Górniczej, której koszt zamknął się kwotą 11 300 złotych. Podkreślił, iż jeżeli to rozwiązanie 

spełni oczekiwania to być może na terenie gminy powstanie więcej takich urządzeń 

w miejscach, gdzie wykonanie pojedynczego punktu oświetleniowego z przyłączem jest o 

wiele droższe od oświetlenia hybrydowego. 

Następnym zadaniem była budowa przyłącza energetycznego kablowego dla zasilania placu 

rekreacyjnego w Lichyni przy ulicy Ogrodowej. Dla powyższego zadania opracowano projekt 

techniczny oraz wysłano zapytanie cenowe do trzech potencjalnych wykonawców. 

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane za kwotę 23 800 złotych. W ramach zadania 

zamontowano jeden słup metalowy wraz z oświetleniem halogenowym w ilości 2 sztuk oraz 

wykonano przyłącz długości 125 metrów.  

Ponadto w trakcie przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono pilną potrzebę wymiany 

skorodowanych słupów oświetleniowych na wydzielonym obwodzie przy ulicy 

Zdzieszowickiej w Leśnicy. Po wystosowaniu zapytań ofertowych podpisano umowę na 

wymianę dwóch słupów. Koszt przedmiotowego zadania opiewał na kwotę 5 922 złotych. 

Podkreślił, iż w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy sukcesywnie 
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będą wymieniane pozostałe słupy przy tej ulicy. Ponadto dodał, iż w ramach przedmiotowego 

zadania podjęto próbę zmiany źródła światła na ledy, które nie do końca spełniły oczekiwania 

(inny rodzaj światła). 

Dodatkowo w ramach bieżących zadań wymieniono punkty oświetleniowe w Raszowej, 

zdemontowano oprawy na terenach, które oświetlały prywatne posesje w  miejscowości 

Wysoka i  Kadłubiec. 

Ponadto po pięcioletnim okresie trwania umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą 

„Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy” z uwagi na zbyt duże zagęszczenie zdjęto 

osiem słupów oświetleniowych na tym obiekcie. 

Następnie poinformował, iż w zeszłym roku po raz pierwszy przystąpiono do procedury 

przetargowej na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica i obiektów 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy oraz oświetlenie uliczne. W sprawie zakupu 

energii na potrzeby obiektów gminy podpisano umowę z firmą Tauron Sprzedaż sp. z o.o 

z siedzibą w Krakowie. Natomiast na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 

podpisano umowę z firmą Duon  z siedzibą w Gdańsku. 

Dla porównania stwierdził, iż w 2012 roku koszt oświetlenia ulic tj. energia elektryczna 

z dystrybucją wyniósł 178 400 złotych, a w roku 2013 -  147 320 złotych. Natomiast za I 

półrocze 2013 roku koszty wyniosły 95 461,43, a w drugim 51 859,15. W związku 

z powyższym stwierdził wyraźną różnicę w poniesionych kosztach. 

Dodał również, iż koszty konserwacji oświetlenia dla opraw znajdujących się na obwodach 

nie należących do gminy Leśnica wyniosły 69 620,98 złotych. 

 

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość podania ilości opraw, które 

znajdują się na obwodach i słupach firmy Tauron oraz opraw na obwodach, których 

właścicielem jest gmina.  

Pan Gorgosch wyjaśnił, iż na słupach firmy Tauron znajdują się  722 oprawy, natomiast na 

słupach których właścicielem jest gmina znajduje się około 140  sztuk opraw. 

 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość podania informacji na temat wieku 

posiadanych opraw. 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy wyjaśnił, iż wszystkie oprawy na terenie naszej 

gminy zostały wymienione około 15 lat temu, więc dysponujemy dobrymi urządzeniami 

o niskim poborze mocy tj. 75 W. Jednak w międzyczasie pojawiło się kilka nowych 
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obwodów, gdzie oprawy są jeszcze  dużo młodsze. Stwierdził, iż lamp powyżej 15 lat gmina 

nie posiada. Poinformował, iż dla jednej miejscowości w gminie rozważano możliwość 

wymiany opraw na ledowe lecz zadanie to mogłoby zostać sfinansowane tylko i wyłącznie 

przy wsparciu zewnętrznym.  

 

Następnie Pan Jahn zwrócił uwagę, iż w miejscowości Leśnica na słupach część 

zamontowanych lamp świeci, a część z nich nie świeci. Domyśla się, że nieświecące lampy to 

stare oprawy. W związku z powyższym zapytał dlaczego się ich nie demontuje, gdyż szpecą 

otoczenie. 

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe lampy są własnością firmy Tauron i to do nich należy 

ich demontaż.  

 

Ponadto Pan Jahn zapytał czy został opracowany na najbliższe lata program modernizacji 

oświetlenia ulicznego. 

Burmistrz odpowiedział, iż gmina nie posiada takiego dokumentu z uwagi na fakt, iż 90% 

opraw to oprawy stosunkowo nowe.  Natomiast  kilkanaście słupów na terenie gminy, na 

których są zawieszone tylko oprawy tj. ulica Zdzieszowicka w Leśnicy są u kresu żywotności  

i w najbliższym czasie zostaną wymienione. 

 

Kontynuując dyskusję Pan Jahn  zwrócił się z zapytaniem na temat kosztów fakturowania 

energii elektrycznej. Zapytał czy firma Duon fakturuje całość energii tj. opłatę dystrybucyjną 

i opłatę za sprzedaż energii elektrycznej. Jednocześnie stwierdził, że przedmiotowe opłaty 

kształtują się na podobnym poziomie jak  opłaty ponoszone w okresie przed przetargiem. 

Pan Gorgosch wyjaśnił, iż w okresie do 30 czerwca 2013 roku firma Tauron świadczyła 

usługę kompleksową,  natomiast w okresie do 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku faktury były 

wystawiane osobno przez firmę Tauron Sprzedaż  za dystrybucję energii elektrycznej i 

osobno przez firmę Duon za sprzedaż energii elektrycznej. Ponadto dodał, że firma Duon  

wystawia faktury tylko za ilość zużytych kWh. 

Burmistrz Jastrzembski dodał, iż porównując koszty energii elektrycznej przed przetargiem 

tj. w  I półroczu 2013 roku oraz po przetargu tj. w II półroczu  można stwierdzić ewidentną 

oszczędność w opłatach za zużytą energię.  

 

Następnie Pan Jahn zapytał ile wynosi koszt konserwacji   jednego punktu świetlnego, którą 

gmina jest zobowiązana płacić do firmy Tauron. 
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Pan Gorgosch wyjaśnił, iż w 2013 roku jeden punkt oświetleniowy kosztował gminę 6,62 

złotych netto.  

 

Ponadto zapytał w jaki sposób odbywa się  sterowanie oświetleniem. 

Burmistrz odpowiedział, iż sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zegarów 

astronomicznych. 

 

Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem na temat stanu technicznego  lamp usytuowanych 

na drogach  dojazdowych do Góry Św.Anny od strony Leśnicy, ponieważ podczas burzy 

wiatr zrzucił klosz z jednej lampy.  Ponadto zapytał jak odbywa się monitoring oświetlenia w 

gminie. 

Burmistrz odpowiedział, iż przedmiotowe lampy zostały zdemontowane a uszkodzony klosz 

zabezpieczono.   

Pan Gorgosch nadmienił, iż awarie oświetlenia zgłaszane są przez mieszkańców do gminy. 

Natomiast po interwencji w tej sprawie pracownik monituje temat do Zakładu 

Energetycznego.  

 

Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem na temat planowanych w bieżącym roku  

zadań w ramach środków zabezpieczonych na oświetlenie uliczne.  

Burmistrz wyjaśnił, iż nadal planuje się utrzymać wypracowaną zasadę tj. że na danej ulicy 

świeci lampa na co drugim słupie.  

Ponadto dodał, iż na zebraniach wiejskich pojawiła się sprawa doświetlenia  miejsc 

w sołectwie Dolna, Wysoka i Raszowa.  

 

Pan Jahn zgłosił potrzebę  zamontowania lampy w miejscowości Raszowa ulica Kuszówka 

oraz przy ulicy Lipowej w tej miejscowości. Stwierdził, iż w miejscu tym jest zbyt ciemno. 

 

Ad. pkt 4 

Nie poruszono innych spraw. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
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Gizela Ploch 

 

 

 

 

 


