Protokół Nr 9/2015/INF
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 listopada 2015 roku

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu
płatności.
2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso.
3. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu
płatności dla inkasentów.
6. Opinia komisji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016.
7. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
8. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo –
Gospodarczej, który przywitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy,
pracowników urzędu oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej.

Ad. pkt. 1
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż na mocy obowiązujących
przepisów prawnych dotychczas opłata targowa była opłatą obowiązkową. Natomiast z dniem
1 stycznia 2016 roku opłata targowa będzie opłatą fakultatywną i pobór tej opłaty będzie
wymagał podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały.
Burmistrz dla przypomnienia nadmienił, iż w naszej gminie opłata targowa funkcjonuje już od
wielu lat i jak najbardziej nadal powinna być pobierana. Stwierdził, iż dotychczas stawka opłaty
targowej za prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i kwiatów żywych wynosi 20,00
złotych, a dla pozostałych 80,00 złotych.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności przewiduje opłatę
targową w następującej wysokości tj. za prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych
i kwiatów żywych – 20,00 złotych, a dla pozostałych – 50,00 złotych.
Pan Piotr Górecki stwierdził, iż opłata targowa powinna być nadal pobierana jednak propozycja
w wysokości 50,00 złotych dla pozostałych artykułów na pewno w żaden sposób nie wpłynie
na kieszeń handlującego, ponieważ po opakowaniach, które zostawiają handlujący można
stwierdzić, iż obrót jest zadawalający. W związku z powyższym zaproponował, aby stawkę
opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży artykułów dla pozostałych artykułów podnieść do
60,00 złotych.
Ponadto zaznaczył, iż handlujący nie sprzątają po sobie, ponieważ twierdzą, że uiszczają
należną opłatę targową.
Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem jaką wielkość do budżetu gminy stanowią roczne
wpływy z tytułu poboru opłaty targowej w gminie Leśnica.
Pani Barteczko – Inspektor Referatu Finansowo – Budżetowego stwierdziła, iż wpływy z tytułu
opłaty targowej wynosiły w granicach 8 000,00 złotych rocznie. Jednak zaznaczyła, iż
corocznie wpływy te są coraz mniejsze i w chwili obecnej kształtują się na poziomie 5 000,00
złotych. Podkreśliła, iż obecnie handluje się przede wszystkim słodyczami.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się zapytaniem w jaki sposób odbywa się pobór opłaty targowej na
terenie gminy.
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Burmistrz wyjaśnił, iż pobór opłaty targowej jest realizowany u inkasenta. Ponadto dodał, że
osoba handlująca może dokonać również przedmiotowej opłaty w kasie urzędu. Zdarzały się
również sytuacje, iż handlujący z różnych przyczyn wyrażali swoją niechęć do zapłaty opłaty
targowej. Wówczas inkasent przy pomocy służb policji jest w stanie wyegzekwować należną
opłatę, a motywacja ze strony osoby handlującej od razu jest pozytywna. Rozliczenie opłaty
targowej przez inkasenta następuje do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek budżetu gminy lub w kasie urzędu. Natomiast wynagrodzenie za inkaso wynosi 15%
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
Pan Tomasz Sitnik zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość zróżnicowania wysokości
opłaty targowej tj. na przykład dla miejscowości Góra Św. Anny zastosować stawkę wyższą
z uwagi na specyfikę tej miejscowości, a dla pozostałych sołectw stawkę niższą.
Burmistrz wyjaśnił, iż w tej sytuacji może pojawić się grupa osób niezadowolonych w postaci
właścicieli sklepów, którzy płacą podatki.
Pan Piotr Garbacz zwrócił uwagę na częstotliwość sprzedaży artykułów. Dla przykładu kwiaty
przed świętem Wszystkich Świętych są sprzedawane tylko w określonym czasie. W związku
z powyższym zaproponował, aby zastanowić się nad wprowadzeniem abonamentu dla osób,
które handlują codziennie. Wówczas kwota opłaty targowej byłaby mniejsza bo zostałaby
naliczana od częstotliwości.
Burmistrz wyjaśnił, iż ustawowo opłata targowa jest opłatą dzienną.
Pan Tomasz Sitnik nadmienił, iż istotną sprawą jest, aby handel w Górze Św. Anny nie
zaniknął, ponieważ element ten stanowi tradycję tej miejscowości.
W wyniku dyskusji w temacie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek
opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności członkowie komisji
opowiedzieli się za wprowadzeniem opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży artykułów
pozostałych w wysokości 60,00 złotych za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni,
a prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i kwiatów żywych – 20 złotych (głosowało 13
radnych).
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Ad. pkt 2
Pan Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso dotyczy wyznaczenia z imienia i nazwiska osób, które będą na terenie
gminy pobierały opłatę targową w drodze inkasa. W związku z powyższym poinformował, iż
na terenie naszej gminy na inkasenta proponuje się wyznaczyć Pana Damiana Kiszka
zamieszkałego w Leśnicy i Pana Piotra Kupnego zamieszkałego w Górze Świętej Anny.
Ponadto nadmienił, iż osoby które dotychczas zajmowały się poborem tej opłaty zrezygnowały
z pełnienia funkcji inkasenta w gminie.
Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie zaopiniowali przedłożony
projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (głosowało 13
członków komisji).
Ad. pkt 3
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż w myśl art. 20 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych 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. 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. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 roku opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia
5 sierpnia 2015 roku poz. 735 wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu
2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku wyniósł 98,8 % (spadek cen o 1,2%).
W pierwszej kolejności burmistrz szczegółowo omówił propozycje w sprawie podatku od
nieruchomości na 2016 rok (zestawienie tabelaryczne w załączeniu do protokołu).
Nadmienił, iż maksymalne stawki podatkowe ustala Ministerstwo Finansów, jednak w naszej
gminie stawki maksymalne nie były nigdy stosowane. Idąc w kierunku wyważonej polityki
podatkowej stawki podatkowe w naszej gminie były co roku podnoszone lecz zawsze
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w wysokości nie wyższej aniżeli wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych. Następnie
poinformował, iż ustalone przez Ministerstwo stawki maksymalne na 2016 rok są niższe
w stosunku do roku bieżącego, ponieważ wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych jest niższy.
W związku z powyższym poinformował, iż proponowane stawki podatku od nieruchomości na
2016 rok będą się kształtowały na poziomie roku bieżącego, a gmina będzie nadal mieściła się
w wysokości poniżej ustalonej stawki maksymalnej.
Ponadto burmistrz poinformował, iż od 2016 roku nowym elementem opodatkowania będzie
podatek od powierzchni niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaopiniowali
przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
(głosowało 13 radnych).
Następnie Pan Burmistrz przedstawił informację w sprawie podatku od środków
transportowych (informacja w załączeniu do protokołu). Stwierdził, iż propozycje stawek
podatku od środków transportowych na rok 2016 również kształtują się na poziomie roku
bieżącego tj. 2015.
Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem na jakim poziomie kształtuje się ilość
opodatkowanych środków transportowych w naszej gminie.
Pani Irena Batreczko wyjaśniła, iż w ostatnim czasie nie przybyło środków transportowych,
a ilość opodatkowanych środków transportowych przedstawia się na poziomie podobnym jak
w latach poprzednich tj. około 260 opodatkowanych pojazdów.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy również jednogłośnie
zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych (głosowało 13 radnych).
Następnie Pan Burmistrz przedstawił informację dotyczącą podatku rolnego. Nadmienił, iż
podatek rolny jest obliczany z okresu 11 kwartałów i jest pochodną 1 dt. ceny żyta. Ogłoszona
przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 złotych za 1 dt i jest niższa o 12% w stosunku
do ceny ogłoszonej na 2015 rok. Dla przypomnienia poinformował, iż cena 1 dt. żyta na 2015
rok wynosi 61,37 złotych. W związku z powyższym zaproponował, aby ogłoszoną cenę 1 dt
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żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego utrzymać na poziomie ogłoszonym
przez GUS tj. w kwocie 53,75 złotych.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem o ile mniejsze będą wpływy do budżetu
gminy z tytułu podatku rolnego przy zastosowaniu wymienionej podstawy naliczania, który
jest niższy w stosunku do roku bieżącego.
Pani Barteczko wyjaśniła, iż dochody do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego będą niższe
o około 130 000,00 złotych.
Ad. pkt 4
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż w związku ze zmianami, które
wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku zaistniała konieczność zmiany formularzy wzorów
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie
przez radę gminy stosownej uchwały w tej sprawie.
Zmiana wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości polega na zmianie nazwy jednej
z kategorii opodatkowania gruntów na brzmienie „pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych” oraz dodanie nowej
kategorii gruntów „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”.
Zmiana wzoru deklaracji na podatek rolny dotyczy wprowadzenia nowych przeliczników dla
niektórych użytków rolnych (tj. dla rowów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod stawami niezarybionymi
oraz gruntów, dla których nie można ustalić przelicznika).
Natomiast wzór deklaracji na podatek leśny dotyczy wyeliminowania lasów ochronnych
z zakresu niższej stawki podatku leśnego.
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Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem czy w związku z wejściem w życie od dnia
1 stycznia 2016 roku nowych wzorów deklaracji wszyscy podatnicy będą zobowiązani do
złożenia nowych deklaracji.
Pani Barteczko wyjaśniła, iż

przedmiotowe deklaracje będą dotyczyły tylko nowych

podatników.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego nie wnosząc uwag (głosowało 13 radnych).
Ad. pkt 5
Pan Burmistrz poinformował, iż od 2003 roku płatność podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych jest realizowana u inkasentów, którymi
są sołtysi. W wyniku zmian interpretacyjnych należy z imienia i nazwiska wskazać inkasentów
oraz wysokość wynagradzania za inkaso. W związku z powyższym przedmiotowy projekt
uchwały określa z imienia i nazwiska osoby, które również pełnią funkcję sołtysów w gminie.
Natomiast wysokość prowizji za inkaso jest różna dla każdej miejscowości gminy lecz w takiej
samej wysokości jak dotychczas.
Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem z czego wynika zróżnicowana wysokość prowizji
za inkaso.
Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowa wysokość prowizji wynika z kwoty jaką potencjalnie
inkasent może zebrać w każdej miejscowości pod względem wielkości sołectwa.
W sołectwach gdzie brak jest sołtysa inkasent nie został wyznaczony i płatności należy
dokonywać w kasie urzędu gminy, bądź na rachunek bankowy budżetu gminy.
Pani Teresa Kwoczała zwróciła się z zapytaniem czy w przypadku sołectwa Czarnocin, gdzie
nie ma sołtysa inkaso może być realizowane przez radnego tej miejscowości bądź obecną sołtys
miejscowości Dolna.
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Pan Burmistrz odnosząc się do załącznika przedmiotowego projektu uchwały nadmienił, iż
należy zwrócić uwagę, iż w każdej miejscowości jest wyznaczona osoba sołtysa do inkaso
podatku.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo –
Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej
oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz
terminu płatności dla inkasentów niw wnosząc do jego treści żadnych zmian.
Ad. pkt 6
Pan Burmistrz poinformował, iż na podstawie ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada corocznie zobligowana jest do
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejny 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 0050.103.2015 z dnia 19 października 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej
opinii przez organizacje w terminie od dnia 28 października 2015 roku do dnia 2 listopada 2015
roku. W wyżej wymienionym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do przedłożonego
projektu Programu.
Priorytetowe zadania do realizacji w roku 2016 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,
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- edukacji oświaty,
- kultury i wspierania aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości
narodowych.
Ponadto Pan Burmistrz dodał, iż niezbędnym zapisem, który musi się znaleźć w treści
przedmiotowego dokumentu jest między innymi wysokość środków planowanych na realizację
Programu. Podkreślił, iż na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
planuje się przeznaczyć ze środków własnych Gminy Leśnica kwotę 320 000,00 złotych.
W tym miejscu dodał, iż przedmiotowa kwota jest mniejsza w stosunku do kwoty z roku
bieżącego i wiąże się z niższą pulą środków finansowych zaplanowanych na realizacją zadań
realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas. Podkreślił, iż z uwagi na niższe
dochody gminy zaplanowano mniejsze kwoty dotacji.
Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali
przedłożony projekt Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (głosowało 13
radnych).

Ad. pkt 7
Przewodniczący obrad poinformował, iż roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej,
przedkładane są radzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku. W związku z powyższym
zgodnie z paragrafem 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr VIII/42/03/ Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi
zmianami członkowie komisji przystąpili do opracowania projektów rocznych Planu Pracy na
2016 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.
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Ad. pkt 8
Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na ograniczoną ilość miejsc parkingowych przy budynku
administracyjnym urzędu. W związku z powyższym zwrócił się z wnioskiem, aby miejsca
parkingowe wydzielić liniami w celu wyodrębnienia miejsca na każdy samochód.
Burmistrz wyjaśnił, iż temat zostanie podjęty w okresie wiosennym przyszłego roku.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy inwestycja związana z przebudową mostku
przy ulicy Góry Św. Anny w Leśnicy stanowi kontynuację zadań związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zadanie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, który jest administratorem cieku Padół i stanowi
dalszy etap prac dotyczący konserwacji przedmiotowego cieku.
Pan Ryszard Golly poruszył temat dotyczący odbioru kubłów na śmieci przez firmę Remondis.
Podkreślił, iż firma Remondis przy odbiorze śmieci od razu zabierała pusty kubeł bez żadnego
pokwitowania. Natomiast nowa firma, która będzie świadczyła na terenie naszej gminy usługi
w zakresie wywozu odpadów żądała pokwitowania od właścicieli nieruchomości przy
dostarczaniu kubłów.
Burmistrz wyjaśnił, iż w ramach przetargu na usługę w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z uwagi na korzystniejszą ofertę wygrał Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew
Strach z Konopisk. Zarówno wysokość opłat za odbiór odpadów jak i formularze złożonych
deklaracji przez mieszkańców nie ulegną zmianie. Ponadto dodał, że Związek Międzygminny
Czysty Region w Kędzierzynie – Koźlu rozważa taką ewentualność, aby kubły w przyszłości
były własnością Czystego Regionu. Wówczas niezależnie od firmy, która wejdzie na rynek
przedmiotowe kubły nie będą podlegały wymianie.
Pan Stefan Rudol nawiązując do tematu odbioru kubłów przez firmę Remondis zwrócił uwagę,
iż firma nie żądała potwierdzenia odbioru kubła na śmieci, ponieważ większość z nich
stanowiła jeszcze własność firmy, która funkcjonowała przed Remondisem tj. firmy UWE
ECO.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem w sprawie informacji dotyczącej punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK-ów oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych.
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Pan Burmistrz wyjaśnił, iż informacja w tej sprawie ukazała się już na stronie internetowej
urzędu.
Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, iż Związek Międzygminny Czysty Region przygotowuje się
do opracowania dokumentacji na funkcjonowanie stacjonarnych PSZOK-ów i w przypadku
naszej gminy będzie to obiekt usytuowany na nieczynnym wysypisku śmieci w Leśnicy. W tym
celu Związek otrzymał już od gminy umowę użyczenia terenu na przygotowanie
przedmiotowego projektu, a tym samym w celu ubiegania się o dofinansowanie.
Pan Ryszard Golly zwrócił uwagę, iż na ulicy Kościuszki w Zalesiu Śląskim w wyniku
natężonego ruchu oraz nadmiernej szybkości bardzo głośno dudnią pokrywy z kanalizacji
deszczowej.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w sprawie realizacji inwestycji zakładu
przetwórstwa warzywnego w miejscowości Lichynia.
Burmistrz wyjaśnił, iż nie posiada informacji w sprawie rozpoczęcia i ewentualnej realizacji
tej inwestycji. Od pewnego czasu sprawa zamilkła.
Pan Piotr Górecki zwrócił uwagę na teren po byłym PKS-ie w Leśnicy, który bardzo
negatywnie wpływa na wizerunek tej miejscowości.
Burmistrz wyjaśnił, iż teren ten jest własnością osoby prywatnej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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