PROTOKÓŁ Nr 44/2014
ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 października 2014 r.

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.
2. Opinia komisji w sprawie Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015.
3. Sprawy bieżące.

Obradom przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo –
Gospodarczej.

Ad. pkt 1
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż w myśl art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) górne
granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie
20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 roku
opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014 roku poz. 575, wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego
półrocza 2013 roku wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Burmistrz podkreślił, iż w związku z powyższym przygotowane propozycje podwyżek
podatków i opłat lokalnych w naszej gminie stanowią wzrost o 0,4%, lecz nie mniej niż jeden
grosz.
W pierwszej kolejności burmistrz szczegółowo omówił propozycje w sprawie podatku od
nieruchomości na 2015 rok (zestawienie tabelaryczne w załączeniu do przedmiotowego
protokołu). Podkreślił, iż przedłożone propozycje są niższe niż stawki maksymalne ustalone
przez Ministerstwo Finansów.
Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę, iż stawki podatków zostały podwyższone o wskaźnik wzrostu
cen i usług (0,4%), natomiast obciążenie finansowe dla podatników z tytułu podatku od
nieruchomości jest znaczne wyższe, aniżeli zobowiązania z tytułu podatku rolnego. Podkreślił,
że z roku na rok podatnicy podatku od nieruchomości są traktowani dość wysoką podwyżką,
ponieważ po ostatnich podwyżkach podatku od nieruchomości procentowy wzrost podatku
był wyższy. Jednak z uwagi na fakt, iż różnice wzrostu cen podatku od nieruchomości stanowią
minimalny wzrost tj. jednego lub dwóch groszy, a potrzeby gminy w zakresie podatków są
dość znaczne to należy się zgodzić na tę propozycję.
Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem ilu przedsiębiorców zwróciło się do gminy
z wnioskiem o udzielenie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną oraz ilu przedsiębiorców skorzystało do chwili obecnej z tej formy
pomocy.
Burmistrz wyjaśnił, iż

do tej pory dwóch przedsiębiorców złożyło wnioski o zamiarze

korzystania z tej formy pomocy.

Stanowisko komisji:
Członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zaopiniowali
przedstawione propozycje stawek podatku od nieruchomości nie wnosząc uwag.
Następnie Pan Burmistrz przedstawił informację w sprawie podatku od środków
transportowych (informacja w załączeniu do protokołu). Stwierdził, iż propozycje podatku od
środków transportowych przewidują również wzrost o 0,4%.
Pan Teodor Janh stwierdził, iż w przypadku stawek podatku od środków transportowych
podwyżka kwotowa stanowi 12,00 lub 24,00 złotych więcej w stosunku do roku bieżącego.
Natomiast procentowa podwyżka jest rozbieżna w stosunku do wskaźnika GUS. Dlatego
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zwrócił uwagę, aby w przyszłości dla wszystkich stawek dobrać tak kwoty, aby procent był
zbliżony do pełnej złotówki.
Następnie Pan Teodor Jahn zaproponował, aby w przyszłości zastanowić się nad
zróżnicowaniem stawek podatku od środków transportowych według wieku pojazdu.
Burmistrz wyjaśnił, iż na chwilę obecną nie ma potrzeby różnicowania stawek podatku pod tym
względem.
Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sytuacja dotycząca podatku od
środków transportowych w gminach ościennych.
Pani Irena Barteczko – Inspektor Referatu Finansowo – Budżetowego wyjaśniła, iż z uwagi na
fakt, że gminy sąsiednie są w trakcie podejmowania uchwał w tym zakresie, nie jest w stanie
udzielić takiej informacji.
Pan Hubert Mincer odniósł się do przedłożonego w punkcie 9 ppkt. b załącznika projektu
uchwały dotyczącego podatku od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnej tj. powyżej 36 ton. Podkreślił, że stawka minimalna ustalona przez Ministerstwo
Finansów dla tej grupy pojazdów to kwota 548,86 złotych stawka maksymalna ustalona przez
Ministerstwo Finansów to kwota 2 425,51 natomiast stawka proponowana dla naszej gminy na
rok 2015 to kwota 2 148,00 złotych.
W związku z powyższym zapytał ile

pojazdów

z takim systemem zawieszenia jest

opodatkowanych w naszej gminie, ponieważ różnica pomiędzy stawką proponowana, a stawką
minimalną ustaloną przez Ministerstwo Finansów jest dość rozbieżna.
Pani Irena Barteczko wyjaśniła, iż w naszej gminie brak jest podatników, którzy dysponują
pojazdami

z innym systemem zawieszania tj. powyżej 36 ton. W naszej gminie są

opodatkowane tylko pojazdy z

zawieszeniem pneumatycznym. Dodała, iż ogółem

opodatkowaniu podlega około 212 pojazdów tj. ciągniki siodłowe i naczepy.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż kwota podatku od środków transportowych w stosunku do
planowanych tegorocznych przychodów wynosi 1,8%, a zakładamy 0,4% co stanowi wysoki
przyrost w stosunku do wskaźnika waloryzacji.
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Stanowisko komisji:
Członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali
przedstawione propozycje stawek podatku od środków transportowych nie wnosząc uwag.
Następnie Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy przedstawił informację dotyczącą
podatku rolnego. Nadmienił, iż do 2013 cena 1 dt żyta była wyliczana z okresu trzech ostatnich
kwartałów danego roku. Natomiast obecnie podatek rolny jest obliczany z okresu 11 kwartałów
i jest pochodną cen żyta .
Pan Burmistrz poinformował, iż na rok 2015 cena 1 dt żyta ogłoszona przez Prezesa GUS
kształtuje się na poziomie 61,37 złotych tj. mniej o 7,91 złotych w stosunku do roku bieżącego.
W związku z powyższym zaproponował, aby utrzymać ustaloną przez Prezesa GUS stawkę w
kwocie 61,37 złotych. Wówczas stawka podatku z hektara przeliczeniowego będzie się
kształtowała na poziomie 153,43 złotych i będzie niższa w stosunku do roku bieżącego o około
17 złotych.
Pan Ryszard Froń podkreślił, iż w stosunku do roku bieżącego wpływy z tytułu podatku rolnego
będą stanowiły dziesięć procent mniej dochodów do budżetu gminy.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż w przypadku podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych zaproponowane stawki są zbliżone do stawek maksymalnych. Natomiast
sytuacja podatku rolnego w stosunku do roku 2013 jest wręcz odmienna, ponieważ wówczas
cena 1 dt żyta, która stanowiła podstawę naliczenia podatku rolnego na 2014 była wyższa
i radni postanowili o jej obniżeniu.
Pan Rudolf Gajda zaproponował, aby ustaloną przez Prezesa GUS cenę 1 dt żyta w kwocie
61,37 złotych utrzymać dla naszej gminy.
Pan Hubert Mincer stwierdził również, iż zaproponowana cena 1 dt żyta stanowiąca podstawę
obliczenia podatku rolnego jest jak najbardziej do przyjęcia.
Natomiast Pan Wiktor Barteczko zaproponował, iż skoro nie stosuje się maksymalnych stawek
dla podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych to również w przypadku
podatku rolnego nie należy podejmować maksymalnego obciążenia podatkowego.
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Pan Stefan Rudol ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Wiktora Barteczko podkreślił,
iż wówczas zastosowana obniżka wniesie jeszcze większe straty do budżetu gminy. Natomiast
może się okazać, iż za rok przy ustalaniu tego podatku znów nastąpi wzrost co spotka się z
niezadowoleniem ze strony rolnika. Dlatego podtrzymuje propozycję Pana Gajdy.
Pan Ryszard Froń stwierdził, iż cenę 1 dt żyta należy utrzymać na poziomie ogłoszonym przez
Prezesa GUS. Cena ta jest niższa w stosunku do roku bieżącego co powinno zostać pozytywnie
odebrane przez każdego rolnika. Ponadto dodał, iż jeżeli podatek rolny nadal będzie obliczany
w oparciu o cenę żyta z okresu 11 kwartałów to sytuacja w tym zakresie powinna być stabilna.

Stanowisko komisji:
W wyniku dyskusji członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie
zaakceptowali cenę 1 dt żyta w kwocie 61,37 złotych, która stanowi podstawę do naliczenia
podatku rolnego na 2015 rok nie wnosząc o jej obniżenie.

Następnie Przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń poinformował, iż co roku Opolskie
Zrzeszenie Przewoźników Drogowych, zwraca się do radnych miast i gmin województwa
opolskiego z prośbą o nie podwyższanie obciążeń podatkowych, na które składa się podatek od
środków transportowych. Następnie przestawił treść przedmiotowego pisma.
Członkowie komisji podkreślili, iż nadal obserwuje się rozwój firm transportowych,
a proponowana stawka podatku od środków transportowych dla tej grupy podatków jest
minimalna.

Ad. pkt 2
Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku Pracy ds. Kultury poinformowała, iż na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada corocznie zobligowana jest do podjęcia uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy
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Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok.
Przedmiotowy Program zgodnie z ustawą należy uchwalić do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego. Ponadto należy przeprowadzić konsultacje w celu poznania opinii
organizacji.
Zgodnie

z

uchwałą

dotyczącą

trybu

przeprowadzania

konsultacji,

informacje

o przeprowadzeniu konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowa informacja w tej sprawie została
wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.388.2014 z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015”.
W wyniku konsultacji do dnia 28 października bieżącego roku żadna z organizacji nie wniosła
uwag do przedłożonego projektu Programu.
Niezbędnym zapisem, który musi się znaleźć w treści przedmiotowego dokumentu jest między
innymi wysokość środków planowanych na realizację Programu. Podkreśliła, iż na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe planuje się przeznaczyć ze środków
własnych Gminy Leśnica kwotę 355 000,00 złotych. W tym miejscu Pani Gola podkreśliła, iż
przedmiotowa kwota jest mniejsza w stosunku do roku bieżącego. Zmiana ta wiąże się z tym,
iż mniej środków finansowych zostało przekazanych w tym roku na działalność stowarzyszeń
kultury fizycznej, które w złożonych ofertach wnioskowały o niższe kwoty dotacji niż w latach
poprzednich.
Priorytetowe zadania do realizacji w roku 2015 zostały określone w § 6 przedmiotowego
dokumentu i należą do nich między innymi zadania z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- pomocy społecznej,
- promocji ochrony zdrowia,
- edukacji oświaty,
- kultury i wspierania aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości
narodowych.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż zaplanowane środki na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe zostały utrzymane na tym samym poziomie jak w latach ubiegłych.
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Stanowisko Komisji:
Członkowie wszystkich komisji problemowych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie
zaopiniowali projekt Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Ad. pkt 3
Pan Burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował, iż na terenie naszej gminy pomiędzy
Lichynią i Zalesiem Śl. rozpocznie się budowa przetwórni warzyw. Inwestorem tej przetwórni
jest przedsiębiorca z Poznania, który do końca czerwca przyszłego roku planuje zakończyć tę
inwestycję z uwagi na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Koszt przedsięwzięcia to
środki finansowe rzędu 50 000 000,00 złotych. W związku z powyższym Pan Burmistrz
podkreślił, iż zatrudnienie w tym zakładzie znajdzie 40 osób.
Pan Ryszrd Golly poinformował, iż na terenie sołectwa Zalesie Śląskie został wykonany
chodnik przy ulicy Leśnickiej. Zwrócił uwagę, iż fragment wyżej wymienionego chodnika
w sąsiedztwie restauracji „Nowa Zalesianka” został w niewłaściwy sposób połączony
z istniejącym chodnikiem stwarzając w ten sposób zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym.
Zagrożenie to jest spowodowane wizualnym zawężeniem jezdni dla pojazdów jadących od
strony ulicy Strażackiej, głównie samochodów ciężarowych.
Pan Wiktor Barteczko poinformował, iż w sołectwie Dolna przy sklepie został rozkopany przez
Telekomunikację Polską chodnik dla pieszych i kostka z tego chodnika została zdeponowana
na innym miejscu. Ponadto dodał, że na odcinku drogi Czarnocin – Dolna została
zmagazynowana świeża ziemia. Dlatego zapytał czy w tym temacie zostało wystosowane do
gminy jakiekolwiek pismo w celu wyrażenia zgody na składowanie tej ziemi, ponieważ przy
większych opadach deszczu przedmiotowy odcinek drogi zostanie całkowicie zamulony.
Następnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie rozbiórki studni na prywatnym polu rolnika
z Dolnej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż zgłoszone przez radnego spostrzeżenia zostaną rozeznane.
Pani Teresa Kwoczała poinformowała, iż w sołectwie Łąki Kozielskie na paru odcinkach drogi
został położony nowy asfalt, lecz w kilku miejscach asfalt został położony wyżej niż kratka
ściekowa i woda nie ma ujścia.
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Pani Maria Reinert poruszyła sprawę utwardzenia terenu przy kostnicy w miejscowości
Raszowa.
Burmistrz wyjaśnił, iż temat nie jest zapomniany przez gminę. Pierwotnie rozważano budowę
studni chłonnej lecz po rozeznaniu warunków gruntowych okazało się, że studnia chłonna nie
spełniła by swojej funkcji. Dodał, iż obecnie jest rozważany temat zastosowania łapacza w
postaci koryta, który poprowadzi zgromadzaną wodę w kierunku do parkingu lub ewentualne
sfrezowanie tej drogi.
Pan Teodor Jahn nadmienił, że sfrezowanie tego odcinka drogi powinno rozwiązać problem.
Pani Teresa Kwoczała poruszyła temat rozbiórki torów kolejowych przez PKP. Zapytała czy
również tory kolejowe będą wyciągane z asfaltu na odcinkach przejazdów kolejowych przy
wjeździe do Raszowej i dalej w kierunku Łąk Kozielskich, ponieważ wówczas należało by
dokonać uzupełniania asfaltem.
Burmistrz stwierdził, iż skoro przejazdy kolejowe zostały pominięte to przewiduje, że na tych
odcinkach tory pozostaną lecz jest to temat właściciela drogi, którym jest starostwo powiatowe
w Strzelcach Opolskich.
Pani Maria Reinert poinformowała, iż na terenie sołectwa Raszowa również

w trakcie

demontażu trakcji kolejowej zniszczeniu uległy niektóre drogi transportu rolnego.
Burmistrz wyjaśnił, iż w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP we
Wrocławiu i w związku z powyższym podjęto pewne ustalenia, a mianowicie Gmina Leśnica
będzie obecna przy odbiorze zakończonych prac rozbiórkowych na zlikwidowanej linii
kolejowej w obrębie administrowanego terenu.
Pan Rudolf Gajda poinformował, iż rosnące na poboczu drzewa przy wjeździe do Poręby od
strony Leśnicy zagrażają poruszającym się tą drogą pojazdom. Ponadto mogą doprowadzić do
zerwania linii energetycznych. Teren ten stanowi jednak własność powiatu. Ponadto Pan Gajda
podkreślił, iż zniszczeniu uległo lustro drogowe przy skrzyżowaniu dróg w Wysokiej
(lokalizacja obok figury Trójcy Świętej) co również należy do kompetencji powiatu
strzeleckiego. Następnie dodał, że po pracach ziemnych związanych z wymianą

kabla

energetycznego wzdłuż drogi powiatowej w Porębie do chwili obecnej nie została usunięta
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ziemia zalegająca na poboczach przy tej drodze. W związku z powyższym podkreślił, iż opady
atmosferyczne mogą spowodować zamulenie tej drogi.
Pan Ryszard Froń wyjaśnił, iż roboty ziemne związane z wymianą przedmiotowego kabla
potrwają jeszcze około trzech tygodni.
Pan Ryszard Golly zgłosił awarię lampy ulicznej przy ulicy Leśnickiej w Zalesiu Śląskim.
Ponadto dodał, że przy ulicy Kościuszki został rozkopany chodnik i do dnia dzisiejszego nic
w tym temacie się nie dzieje.
Burmistrz wyjaśnił, iż w tej sprawie zostały już podjęte czynności celem jego odtworzenia.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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