Protokół Nr 20/2016/INF
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 listopada 2016 roku

Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2017 rok.
3. Opinia komisji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
5. 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 tytułem wstępu poinformował, iż opłata
prolongacyjna jest opłatą wnoszoną przez podatników, którym na mocy decyzji organu
podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Dodał, iż na chwilę obecną w naszej
gminie stosowanie tej opłaty reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 marca
1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Przedmiotowa opłata jest uiszczana
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Następnie podkreślił,
iż z uwagi na zmianę przepisów prawnych ustawy Ordynacja podatkowa pojawił się zapis, iż
samorząd może wprowadzić opłatę prolongacyjną. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy
Ordynacja podatkowa stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za

zwłokę. Następnie przedstawił projekt uchwały w tej sprawie tj. w sprawie opłaty
prolongacyjnej.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem ile wniosków rocznie w tej sprawie jest
rozpatrywanych przez gminę oraz ile wynosi stawka procentowa tej opłaty, ponieważ co jakiś
czas jej wysokość ulega zmianie.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż rocznie do gminy wpływa kilkanaście

wniosków

w sprawie przesunięcia terminu płatności podatku. Przedmiotowe wnioski dotyczą osób
fizycznych i wysokości odroczonych należności nie są znaczące. Natomiast obniżona stawka
opłaty prolongacyjnej wynosi 4%.
Pani Irena Barteczko – Inspektor Referatu Finansowo – Budżetowego dodała, iż wprowadzając
w 1998 roku uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej wyeliminowano gro podatników, którzy
nagminnie korzystali z tej formy pomocy. Dla przykładu wyjaśniła, iż podatnik u którego na
przykład roczne zobowiązanie podatkowe było dość znaczne to zamiast zaciągnięcia kredytu
w banku mógł odroczyć przedmiotowe zobowiązanie podatkowe względem gminy bez
dodatkowych opłat.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy prolongata dotyczy określonego czasu.
Burmistrz wyjaśnił, iż wnioskodawca określa w swoim wniosku termin zapłaty podatku
i wówczas następuje naliczenie opłaty prolongacyjnej.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy przedmiotowy projekt uchwały dopuszcza
prolongatę podatku za dany rok na następny rok bądź dłuższy okres niż jednego roku.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej nie dotyczy terminu lecz wysokości stawki, dlatego termin płatności można
określić dowolnie.
Pan Piotr Garbacz podkreślił, iż istnieje również możliwość umorzenia płatności podatkowych.
Burmistrz wyjaśnił, iż na wniosek podatnika w szczególnych przypadkach burmistrz jako organ
podatkowy może umorzyć zaległy podatek. Przedmiotowa decyzja jest poprzedzona
wywiadem środowiskowym u wnioskodawcy.
Następnie Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem jaką kwotę dla budżetu gminy w skali
roku stanowią umorzenia z tytułu podatku.
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Pan Burmistrz wyjaśnił, iż zdarzały się sytuacje, iż umorzenia wynosiły rocznie parę tysięcy
złotych. Informacja o podatnikach którzy otrzymali taką formę pomocy jest podawana do
publicznej wiadomości.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej nie wnosząc żadnych uwag do jego treści
(głosowało 12 radnych).

Ad. pkt 2
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 11 lipca 2016 roku opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 680
wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do
pierwszego półrocza 2015 roku wyniósł 99,1 % (spadek cen o 0,9%).
Następnie Burmistrz Jastrzembski zaznaczył, iż 95% wszystkich stawek podatków na rok 2017
kształtuje się na poziomie roku bieżącego, natomiast 5% stawek podatków jest niższa.
Przedmiotowa sytuacja wynika z tego, iż maksymalna stawka ustawowa ustalona przez
Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest niższa w stosunku do podatku ustalonego na rok
2016. W tym miejscu podkreślił, iż propozycje stawek podatków na rok 2017 nie mogą być
wyższe aniżeli stawki maksymalne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.
W pierwszej kolejności burmistrz szczegółowo omówił propozycje w sprawie podatku od
nieruchomości na 2017 rok (zestawienie tabelaryczne w załączeniu do protokołu).
Poinformował, iż ustalone przez Ministerstwo Finansów stawki maksymalne na 2017 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
2017 rok będą się kształtowały na poziomie roku bieżącego.
3

Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaopiniowali
przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
(głosowało 12 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 2017 również kształtują się na poziomie roku
bieżącego tj. 2016.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy również jednogłośnie
zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych (głosowało 12 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 2017 jest niższa i wynosi 52,44 złotych. Dla przypomnienia
poinformował, iż cena 1 dt. żyta na rok bieżący wynosi 53,75 złotych. W związku z powyższym
zaproponował, aby ogłoszoną cenę 1 dt żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku
rolnego utrzymać na poziomie ogłoszonym przez GUS tj. w kwocie 52,44 złotych. Wówczas
stawka z 1 ha przeliczeniowego na terenie gminy będzie się kształtowała na poziomie 131, 10
złotych tj. będzie niższa w stosunku do roku 2016.
W tym miejscu Pan Burmistrz podkreślił, iż w związku z powyższym po stronie dochodowej
wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków będą nieco niższe.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż ustalone przez ministerstwo stawki podatków na rok 2017
utrzymują się na poziomie roku bieżącego, a ich ściągalność jest również satysfakcjonująca.
W związku z powyższym należy się spodziewać podobnych dochodów. Z uwagi na minimalny
spadek 1 dt. żyta, który stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego wpływy do budżetu
gminy z tego tytułu podatku będą stanowiły około 22 000,00 złotych mniej co nie jest w skali
gminy kwotą znaczącą.
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Ad. pkt 3
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 każdego roku
poprzedzającego rok, w którym Program będzie obowiązywał. Ponadto należy przeprowadzić
konsultacje w celu poznania opinii organizacji.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.207.2016 z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017”, które zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej, konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia
pisemnej opinii przez organizacje w terminie od dnia 21 października 2016 roku do dnia
31 października 2016 roku.
W wyżej wymienionym terminie żadna z organizacji nie wniosła uwag do przedłożonego
projektu Programu.
Priorytetowe zadania do realizacji w roku 2017 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,
- umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.
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
w roku 2017 planuje się przeznaczyć ze środków własnych Gminy Leśnica kwotę 324 000,00
złotych.
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Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem jaka wysokość przedmiotowych środków
finansowych została przeznaczona na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w roku bieżącym tj. 2016.
Burmistrz Jastrzembski odpowiedział, iż na rok bieżący na realizację przedmiotowych zadań
przeznaczono kwotę w wysokości 320 000,00 złotych tj. cztery tysiące złotych mniej
w stosunku do kwoty planowanej na rok przyszły.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż rzeczywiście środki jakie planuje się przeznaczyć na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2017 kształtują się na poziomie
zbliżonym do roku obecnego. Jednocześnie podkreślił, iż w latach poprzednich na realizację
przedmiotowych zadań środki przeznaczane na ten cel były wyższe. Odnosząc się do wysokości
środków zaplanowanych na ten rok tj. 2016 zaznaczył, iż mniej środków przekazano na
działalność w obszarze pomocy społecznej, która jest jedną z kluczowych działalności na
terenie naszej gminy. W tym miejscu wskazał na działalność Stacji Opieki Caritas w Leśnicy.
Podkreślił, iż dla pozostałych beneficjentów kwota udzielanego wsparcia utrzymuje się na tym
samym poziomie, natomiast w przypadku Stacji Opieki Caritas następuje znaczne ograniczenie
środków. Zaznaczył, iż sytuacja ta przedkłada się na dłuższe oczekiwanie na rehabilitację, która
obecnie wynosi już siedem miesięcy. W związku z powyższym wnioskował, aby
zaproponowaną kwotę w wysokości 324 000,00 złotych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w roku 2017 zwiększyć do kwoty 340 000,00 złotych a podział
przedmiotowych kwot na poszczególne organizacje nastąpi w drodze konkursu z początkiem
nowego roku budżetowego. Zaznaczył, iż wzrost o kwotę 16 000,00 złotych nie jest dużym
obciążeniem dla budżetu gminy.
Burmistrz Jastrzembski stwierdził, iż rzeczywiście na rok 2016 udzielono niższego wsparcia
finansowego na działalność w zakresie pomocy społecznej w obszarze dotyczącym Stacji
Opieki Caritas w Leśnicy. Jednocześnie podkreślił, iż to nie gmina ponosi odpowiedzialność
za to, że tworzą się kolejki do gabinetu rehabilitacyjnego, ponieważ Stacja Opieki Caritas
funkcjonuje na zasadach Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie podkreślił, iż faktem jest,
że w roku 2015 organizacja ta z różnych względów nie wykorzystała w całości przyznanej ze
środków budżetu gminy dotacji. Dodał, iż porównując wysokość udzielanego wsparcia
finansowego przez gminy sąsiednie na przedmiotowy rodzaj działalności to pomimo
zmniejszenia przedmiotowych środków gmina Leśnica jest nadal w czołówce pod tym
względem. Jednocześnie burmistrz nadmienił, iż na chwilę obecną trwają prace nad
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konstruowaniem budżetu gminy na rok przyszły. Podkreślił, iż po podsumowaniu propozycji,
które wpłynęły do realizacji na rok 2017 po stronie wydatkowej, jesteśmy na poziomie ponad
siedem milionów złotych większych wydatków niż dochodów. Poinformował, iż tworzący się
projekt budżetu gminy, który radni otrzymają w najbliższym czasie przewiduje zaangażowanie
nadwyżki budżetowej na poziomie trzech milionów złotych i w takiej sytuacji każda kwota ma
wpływ na to ile trzeba będzie zadysponować z nadwyżki bądź też przesunąć z innych działań.
Podkreślił, iż wsparcie finansowe ze strony gminy Leśnica na zadania z zakresu pomocy
społecznej realizowane przez Stację Opieki Caritas jest na poziomie wysokim i uważa, iż
zaplanowana kwota jest właściwa.
W związku z powyższym pan burmistrz zwrócił się do radnego, aby wskazał czy kwotę
16 000,00 złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej świadczone przez Stację Opieki
Caritas w Leśnicy wygospodarować w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 324 000,00
złotych kosztem innych zadań, bądź też dokonać zwiększenia planu, lecz z której działalności.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż z uwagi na konstruowanie się budżetu na rok przyszły trudno
mu jest określić z której działalności należałoby zabrać. Jednym rozwiązaniem byłoby
zmniejszenie z jednego zadania i zwiększenie do innego, bądź też dołożenie tej różnicy
z istniejącej nadwyżki, aby nie zmieniać ogólnego ułożenia budżetu. Ponadto zaznaczył, iż
w budżecie gminy zaplanowane są środki finansowe na zadania, które nie zawsze są w pełni
wykorzystane.
Pan Jahn stwierdził, iż gabinet rehabilitacyjny w Leśnicy jest jedynym miejscem w naszej
gminie, z którego korzysta lokalna społeczność i nie tylko, ponieważ stacja świadczy jeszcze
usługi mieszkańcom gminy Zdzieszowice.
Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na element, o którym wcześniej mówił pan burmistrz,
a mianowicie temat niewykorzystanych w całości środków finansowych przyznanych Stacji
Opieki Caritas w Leśnicy. Podkreślił, iż skoro tak długo trzeba oczekiwać na rehabilitację to
uważa, iż należałoby się przyjrzeć czym przedmiotowa sytuacja jest podyktowana.
Pan Teodor Jahn stwierdził, iż nie wgłębiał się w temat, ale sądzi iż sytuacja dotyczy obsady
personalnej. Jednocześnie podkreślił, iż zarządzanie tej instytucji nie należy do gestii gminy.
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Burmistrz Jastrzembski przypomniał, iż w roku 2016 z budżetu gminy Leśnica na działalność
Stacji Caritas w Leśnicy przeznaczono środki finansowe rzędu 150 000,00 złotych co nie jest
małą kwotą.
Pan Kazimierz Mierzejewski zabierając głos stwierdził, iż społeczeństwo się starzeje i wymaga
pomocy również ze strony Stacji, a ludzi korzystających z tej formy pomocy jest coraz więcej.
W związku z czym w pełni popiera wypowiedź radnego Jahna i uważa, że należałoby się
pochylić nad tym problemem.
Pan Ryszard Golly zaproponował, iż w tej sytuacji należałoby się spotkać z kierownikiem Stacji
Opieki Caritas w celu rozpoznania występowania przyczyny tak długiego wyczekiwania na
rehabilitację.
Następnie głos zabrał Pan Roland Reguła, który stwierdził, iż jest mu niezręcznie wypowiadać
się w kwestii Stacji z uwagi, iż pracuje tam jego małżonka, która jest pracownikiem gabinetu
rehabilitacyjnego i nie jest w stanie sprostać wydłużającej się kolejce. Nadmienił, iż
mieszkańcy zapisują się do kolejki już z dużym wyprzedzeniem na podstawie skierowania od
lekarza. W tym miejscu podkreślił, iż rozumie osoby chore, które mają choroby przewlekłe
i korzystają z tej formy pomocy. W jego odczuciu istotnym elementem byłoby, aby gmina miała
większą możliwość oddziaływania na Stację pod kątem realizacji udzielanych świadczeń dla
mieszkańców z terenu gminy, ponieważ dotacja ze strony naszej gminy jest większa aniżeli
wsparcie finansowe ze strony gminy Zdzieszowice. Ponadto stwierdził, iż zatrudnienie jeszcze
jednej osoby przy takim obciążeniu na pewno przyczyniłoby się do zminimalizowania tego
problemu. Zaznaczył, iż problem nie leży po stronie pracowników lecz wynika z tego, iż jest
ich po prostu za mało.
Uważa, iż jeżeli byłaby możliwość zwiększenia środków na tę działalność nawet kosztem
innego działania, to w jego ocenie byłoby to dobrym posunięciem.
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który odniósł się w temacie rozliczenia samej dotacji
przyznawanej Stacji. Zwrócił uwagę, iż przedłożone gminie sprawozdania z realizacji
wykorzystania środków finansowych przyznanych stacji przez samorząd na wsparcie
działalności Stacji przeznaczane są tylko i wyłącznie dla mieszkańców naszej gminy.
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Burmistrz zwracając się do radnych podkreślił, iż to radni są dysponentami budżetu gminy
w związku z czym ponowie prosił aby wskazali z jakiego zadania przesunąć kwotę 16 000,00
złotych na działalność w zakresie pomocy społecznej.
Pan Kazimierz Mierzejewski nadmienił, iż za trzy tygodnie planowana jest sesja Rady
Miejskiej w związku z czym zaproponował, aby to burmistrz jako główny dysponent podziału
środków finansowych budżetu gminy wskazał z jakiej działalności pozyskać kwotę 16 000,00
złotych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, ponieważ bez przygotowania radnych
w tym temacie trudno jest określić na której działalności dokonać korekty.
Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż na obecną chwilę projekt budżetu gminy na 2017 rok jest
na etapie dość zaawansowanym i na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe zaplanowano kwotę w wysokości 324 000,00 złotych. Podkreślił jednak, iż radni
mają prawo zmieniać założenia tego dokumentu tj. projektu budżetu gminy. Stwierdził, iż
wnioskowana kwota w wysokości 16 000,00 złotych nie jest mocno znacząca i być może
istnieje możliwość jej wygospodarowania lecz prosi o wskazanie z jakiej działalności.
Pan Teodor Jahn uważa, iż kwotę w wysokości 16 000,00 złotych należałoby zadysponować
z obszaru środków zaplanowanych w dziale Kultura.
Burmistrz podkreślił, iż w związku z powyższym wychodzimy z założenia, że działalność
kulturalna funkcjonuje w gminie dobrze, a zabezpieczenie pod względem finansowym jest
również na poziomie zadawalającym.
Pan Stefan Rudol zaproponował, aby nad przedmiotowym tematem pochylić się jednak na
etapie zapoznawania się z projektem budżetu, ponieważ wówczas każdy radny będzie miał
możliwość wypowiedzenia się oraz wskazania konkretnie z której działalności dokonać
korekty na powyższy cel.
Pan Piotr Garbacz zaproponował, iż przedmiotową kwotę w wysokości 16 000,00 złotych
można by pozyskać w ramach korekty środków finansowych z kilku obszarów działalności
i wówczas nie byłby to tak znaczący ubytek w ramach jednej działalności tj. w tym przypadku
działalności kultury. Zaproponował zmniejszenie środków w ramach zadań na promocję
gminy.
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Burmistrz Jastrzembski nadmienił, iż należy pamiętać iż w przyszłym roku odbędą się obchody
jubileuszu 800 lat Leśnicy i na tę okoliczność w projekcie budżetu gminy zaplanowano wyższą
pulę środków finansowych.
Jednocześnie podziękował radnym za wskazanie kierunków, na której działalności dokonać
korekt.

Stanowisko komisji:
Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej w wyniku obszernej dyskusji w tym
temacie opowiedzieli się, aby zaproponowaną w przedłożonym projekcie Programu współpracy
Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok kwotę w wysokości 324 000 na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe zwiększyć do poziomu 340 000,00 złotych tj. zwiększyć o kwotę
16 000,00 złotych. Jednocześnie wskazano, że wzrost o kwotę 16 000,00 złotych będzie
adresowany na działalność w zakresie wsparcia zadań z zakresu pomocy społecznej. W związku
z powyższym zapis § 7 pkt. 2 Finansowanie Programu otrzymuje brzmienie „Na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę
340 000,00 złotych, słownie: trzysta czterdzieści tysiące złotych”.

Pozostałe zapisy

przedłożonego projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok członkowie
komisji stałych zaopiniowali pozytywnie bez uwag. (głosowało 12 radnych).
Ad. pkt 4
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
2017 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.
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Ad. pkt 5
Pan Piotr Garbacz poinformował, iż bardzo pozytywnie ocenia organizację biegu „Leśnicka
piątka”, która odbyła się na terenie naszej gminy w dniu 5 listopada 2016 roku. Podkreślił, iż
jest za tym aby oprócz imprez typowo kulturalnych miały miejsce również imprezy sportowe.
Podkreślił, iż jest zwolennikiem takiej formy promocji gminy i byłoby dobrym posunięciem,
gdyby impreza ta stała się cyklicznym wydarzeniem sportowym. Zwrócił uwagę, że pod
względem organizacyjnym impreza została przygotowana na wysokim poziomie. W tym
miejscu wyraził słowa podziękowania dla organizatorów. Jednocześnie zasugerował, aby ten
kierunek sportu dalej rozwijać.
Pan Teodor Jahn dodał, iż impreza była bardzo udana, a ważnym elementem który sprzyjał
uczestnikom biegu w tym dniu była ładna pogoda. Jednocześnie nadmienił, iż jednak lepszym
miesiącem na realizację tej imprezy byłby miesiąc październik.
Burmistrz Jastrzembski poinformował, iż impreza sportowa będzie również kontynuowana
w przyszłym roku. Termin biegu nie został jeszcze konkretnie zaplanowany, ale na pewno
będzie to pora jesienna.
Pani Maria Reinert zwróciła uwagę na zmianę systemu segregowania odpadów komunalnych
począwszy od miesiąca listopada bieżącego roku. Poinformowała, iż w tej sprawie brak jest
jakichkolwiek informacji (ulotek), do których pojemników segregować popiół i odpady bio.
Pan Burmistrz odpowiedział, iż wyjaśni zgłoszony temat.
Następnie Pan Piotr Garbacz zwrócił uwagę na wysokość środków wydatkowanych przez
gminę na zadania związane z przygotowaniem materiałów na sesje oraz posiedzenia komisji
stałych Rady Miejskiej. W tym miejscu zwrócił uwagę na koszty związane z zużyciem papieru,
tonera, kserokopiarki oraz nakład pracy osoby, która musi poświecić czas na przygotowanie
tych dokumentów. W związku z tym zaproponował wyposażenie radnych w tablety w celu
zminimalizowania kosztów związanych z przygotowaniem tak dużej ilości dokumentów.
Podkreślił, iż wówczas materiały dotyczące pracy radnych byłyby przygotowywane w formie
elektronicznej i zawsze będą w zasięgu ręki. W związku z powyższym zwrócił się do kolegów
radnych, aby wypowiedzieli się w kwestii zaproponowanego kierunku działania.
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Burmistrz Jastrzembski zwrócił uwagę, iż w takiej sytuacji należy opowiedzieć się konkretnie
czy materiały mają być przygotowywane dalej w formie papierowej bądź tylko i wyłącznie
w formie elektronicznej. Decyzja ta należy jednak do radnych. Porównując koszty związane
z przygotowaniem dokumentów w formie papierowej w stosunku do kosztów ponoszonych
w formie elektronicznej to stwierdził, że wydatki ponoszone na przygotowywanie materiałów
w formie tradycyjnej są niższe.
W związku z powyższym przewodniczący obrad Pan Ryszard Froń zwrócił się do kolegów
radnych, aby wypowiedzieli się w powyższej kwestii.
Osobiście stwierdził, iż komputer w dzisiejszych czasach jest rzeczą niezastąpioną. Jednak
wygodniejszą oraz praktyczniejszą formą korzystania z dokumentów w jego ocenie jest papier.
Ponadto podkreślił, iż nośniki pamięci elektronicznej z punktu trwałości nie są rzeczą trwałą,
a papier przetrwa przez wiele lat.
Z uwagi na brak zajęcia stanowiska w tym temacie ze strony pozostałych radnych
postanowiono, aby temat został otwarty do ponownego przedyskutowania.
Ponadto przewodniczący obrad przedstawił członkom komisji treść pisma Opolskiego
Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie obciążeń podatkowych, na które składa się
podatek od środków transportowych, a

które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu

30 września 2016 roku.
Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego pisma uznali, że z uwagi, iż
propozycje stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 kształtują się na poziomie
roku bieżącego tj. 2016 nie widzą potrzeby obniżania przedmiotowego podatku.

Protokołowała:
Gizela Ploch
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