Zadzwoñ do stra¿nika
Je¿eli

z rana potykasz

siê o z³om na

chodniku, wpadasz nowym butem w koleinê na
drodze, razi twoje poczucie estetyki i nozdrza
rozrzucona góra œmieci, a ga³êzie drzew s¹siada
smagaj¹ po twarzy - dzwoñ do stra¿nika! Je¿eli
ten sam goœæ znowu zatarasowa³ ci przejazd,
zaspy œniegu nie pozwalaj¹ godnie przejœæ lub
czujesz siê jak na lodowisku - dzwoñ do stra¿nika!
Gdzie dzwoniæ? Od stycznia 2016 roku
na

stronie

internetowej

w

Le¿ajsku

znajdziesz

Urzêdu

Miejskiego

bezpoœredni

numer

.

Je¿eli

uchybienie,

stra¿nik
nie

zdziw

zauwa¿y

jakieœ

siê,

bêdzie

gdy

telefonu do funkcjonariusza stra¿y miejskiej,

interweniowa³; gdy ka¿e ci przyci¹æ wystaj¹ce

który odpowiedzialny bêdzie za konkretny teren

na drogê ga³êzie; gdy zwróci uwagê s¹siadowi,

naszego miasta; jego imiê i nazwisko oraz rejon,

by wymiót³ liœcie z przylegaj¹cego do jego posesji

którego „strze¿e". -Je¿eli istniej¹ jakieœ problemy,

chodnika czy usun¹³ b³oto. Ma do tego prawo,

które dokuczaj¹ mieszkañcom, a s¹ zwi¹zane

a wrêcz obowi¹zek.

z nieporz¹dkiem czy te¿ z usterkami w ci¹gach

„Czuwaj¹cy"

funkcjonariusz

zg³osi

jezdnych i pieszych, mo¿na (a nawet nale¿y)

awarie

zg³osiæ je do patroluj¹cych dany teren funkcjo-

zapadniêtego chodnika czy dziury w drodze,

nariuszy - apeluje Jerzy Bia³kowski, komendant

ugiête znaki drogowe czy te¿ nieporz¹dek na

Stra¿y Miejskiej w Le¿ajsku.

miejskich dzia³kach do odpowiedzialnych za ich

Takie rozwi¹zanie przyjêto w nowym
z

zarz¹dzeniem
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Dokument

infrastruktury

w

postaci

stan s³u¿b miejskich lub s³u¿b zarz¹dcy drogi.

regulaminie nadanym Stra¿y Miejskiej w Le¿ajsku
(zgodnie

miejskiej

Robimy
Sprz¹tamy

porz¹dki

nasze

ogrody

na

dzia³kach.

z

opadniêtych

liœci i innych odpadów organicznych. Pamiê-

ten

reguluje

tajmy,

wszystkie

kwestie

organiczne odbiera od nas MZK.

zwi¹zane z funkcjonowaniem tej

Wystarczy spakowaæ je w zielone

formacji w naszym mieœcie. Poza

worki,

przepisami wynikaj¹cymi z ustawy o

bezp³atnie w bazie MZK mieszcz¹cej

stra¿ach

siê przy ul. Podolszyny i wystawiæ

precyzyjnie

gminnych

zawiera

on

¿e

które

równie¿ zadania dla stra¿y zgodne

przed

z

zabrane

potrzebami

spo³ecznoœci.

naszej
Ze

lokalnej

zmian,

jakie

wszystkie

mo¿emy

posesjê,
zgodnie

a

odpady

otrzymaæ

zostan¹
z

one

istniej¹cym

harmonogramem odbioru odpadów

zawarto w nowym regulaminie, najbardziej

organicznych. Nie wolno natomiast spalaæ tych

istotnym jest podzia³ miasta na piêæ rejonów

odpadów, poniewa¿

patrolowych

art.191 ustawy o odpadach. Gdy poczujesz

i

ustanowienie

stra¿ników

nadzoruj¹cych przydzielone rejony.

nieprzyjemny dym - zadzwoñ do stra¿nika!

Stra¿nicy pe³ni¹cy s³u¿bê w przydzielonych rejonach maj¹ obowi¹zek

stanowi to naruszenie

Nadchodzi zima. Miejmy nadziejê, ¿e nie

co najmniej

dokuczy zbyt dotkliwie, ale zapewne nie omin¹

dwa razy w tygodniu patrolowaæ podleg³y teren.

nas opady œniegu. Przy tej okazji w³aœcicielom

W czasie patrolu zwracaæ bêd¹ uwagê na

posesji dojd¹ dodatkowe obowi¹zki

nastêpuj¹ce sprawy: stan utrzymania ci¹gów

z

pieszych i ci¹gów jezdnych, estetykê posesji

chodników. Jest to nasz obowi¹zek i pamiêtajmy

i budynków, utrzymanie czystoœci na posesjach

o nim - bo ktoœ inny zadzwoni do stra¿nika!

i przyleg³ych do nich chodnikach, stan techniczny

11
urz¹dzeñ

komunalnych

i

drogowych

oraz

przestrzeganie przez mieszkañców przepisów
prawa.

odœnie¿aniem

przyleg³ych

do

zwi¹zane

ich

posesji

Komendanta Stra¿y Miejskiej wys³ucha³a
Beata Wójtowicz

Andrzej

Janas

SEKWENCJE BUD¯ETOWE

Rok 2016 z w³asnym bud¿etem
Nowy rok - nowe wyzwania. Po tegorocznych

Po raz pierwszy nadwy¿kê operacyjn¹ wy¿sz¹ ni¿

perturbacjach bud¿etowych - Le¿ajsk, jako jedno

10 proc. liczon¹ w relacji do dochodów bie¿¹cych

z nielicznych miast w Polsce z powodu przekro-

(4.134 tys. z³) uda³o siê wygenerowaæ w 2015

czenia wskaŸnika zad³u¿enia utraci³ zdolnoœæ

roku-nawiasem mówi¹c, prawie w ca³oœci poch³o-

uchwalenia bud¿etu - przysz³y rok zapowiada siê

nê³a j¹ sp³ata d³ugów (rozchód - 3.644 tys. z³,

nieco lepiej. G³ównie dziêki temu, ¿e w mijaj¹-

odsetki

cych 12 miesi¹cach uda³o siê m.in. sp³aciæ prawie

W bud¿ecie na rok 2016 nadwy¿kê zaplanowano

4 mln z³ d³ugu (w tym czêœæ z p³atnoœci przypada-

na 4.063 tys. z³ (z tego rozchód - 2.512 tys. z³ jako

j¹cych w przysz³ym roku) oraz przesun¹æ 300

sp³ata d³ugów).

tys. z³ rat kredytowych z 2016 roku na 2020 rok.

Nie ma co owijaæ w bawe³nê - zasadnicze Ÿród³o

D³ug Le¿ajska przewidziany do sp³aty w 2016

wzrostu wolnych pieniêdzy (nadwy¿ki opera-

roku obni¿ony zosta³ do dopuszczalnego poziomu

cyjnej) w latach 2015-2016 wynika z przyhamo-

i tym samym za¿egnano widmo nieuchwalenia

wania wydatków bie¿¹cych lub mówi¹c wprost -

bud¿etu przez Radê Miejsk¹ w kolejnym roku.

z zamkniêcia rozdzia³u pod tytu³em: „Hulaj dusza

Z jakim wiêc bud¿etem wejdzie miasto w rok

piek³a nie ma", czyli z ¿ycia ponad stan finansów

2016? Z kwot¹ 36.737 tys. z³ ogó³em po stronie

miasta. W najbli¿szej perspektywie dalszego

dochodów i 35.145 tys. z³ po stronie wydatków.

dok³adnego przeanalizowania wymagaj¹ wydatki

Wielkoœci

bie¿¹ce

te

na

poziomie

planowania

nie

to dodatkowy

jednostek

wydatek 220 tys. z³).

organizacyjnych

miasta,

bowiem nie ma co utyskiwaæ na niedobór

odbiegaj¹ od tych z lat ubieg³ych.

pieniêdzy bez pe³nej wiedzy, czy mamy do

Sekwencja I - nadwy¿ka operacyjna
Czy mo¿na w takim razie powiedzieæ, ¿e jest

czynienia z poszanowaniem grosza publicznego.

w

do

Je¿eli w 2014 r. wydatki bie¿¹ce wynios³y 32.539

miarê

dobrze?

O

zdolnoœci

miasta

wyzwañ

tys. z³, w 2015 r. - 32.270 tys. z³, zaœ w 2016 r.

prorozwojowych - a tego Le¿ajsk potrzebuje

zaplanowano je na kwotê 31.011 tys. z³, to

przede wszystkim - nie decyduje wszak wielkoœæ

nominalny spadek 2014/2016 wyniesie 4,7 proc.

bud¿etu ogó³em, ale iloœæ w³asnych, a wiêc

W tym wynagrodzenia odpowiednio: 18.074 tys.

pewnych pieniêdzy przeznaczanych na te cele.

z³, 17.550 tys. z³, 16.375 tys. z³ (spadek

Chodzi o ró¿nicê pomiêdzy dochodami bie¿¹cymi

2014/2016 9,05 proc.). Dochody bie¿¹ce w tym

(dochody z wyj¹tkiem maj¹tkowych) a wyda-

samym

podejmowania

tkami

bie¿¹cymi

d³ugofalowych

(wydatki

z

wyj¹tkiem

maj¹tkowych) czyli krótko mówi¹c to, co zostaje

czasie

kszta³towa³y siê na poziomie:

2014 r. - 34.990 tys. z³; 2015 - 36.422 tys. z³;
2016 r. (plan) - 35.074 tys. Z³.
Sekwencja II - dochody

nam „w kieszeni" po zap³aceniu wydatków
bie¿¹cych.

G³ówny

strumieñ

pieniêdzy

p³yn¹cych

do

Jak to wygl¹da³o w Le¿ajsku w latach 2010-2014

miejskiej kasy w wysokoœci 36.737 tys. z³

obrazuje tab. 1 - miasto nie wdra¿aj¹c œrodków

pochodziæ bêdzie z podatków i op³at oszaco-

zaradczych generowa³o w poszczególnych latach

wanych na 12.614 tys. z³ (34,4 proc. dochodów

nader skromne nadwy¿ki operacyjne, bowiem

ogó³em) w tym 6.900 tys. z³ z podatku od

niemal wszystkie dochody poch³ania³y wydatki

nieruchomoœci; z tytu³u udzia³u we wp³ywach

bie¿¹ce. Chc¹c realizowaæ inwestycje, zaci¹gano

z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

kredyty. Nawet inwestycje, na które udawa³o siê

- 9.300 tys. z³ (25,3 proc.); z bud¿etu pañstwa w

zdobywaæ

dofinansowanie,

formie subwencji ogólnej 7.492 tys. z³ (20,4

wymaga³y udzia³u œrodków w³asnych, a tych

proc.), z czego 7.031 tys. z³ to subwencja

w bud¿ecie brakowa³o.

oœwiatowa; z bud¿etu pañstwa w formie dotacji

zewnêtrzne

na pomoc spo³eczn¹ 4.664 tys. z³ (12,7 proc.);
z bud¿etu pañstwa dotacja na inwestycje 1.500
tys. z³ (4,1 proc.); z tytu³u op³at za gospoda-

Tab. 1. Nadwy¿ka operacyjna w latach 2010-2015

rowanie odpadami komunalnymi 1.495 tys. z³
nadwy¿ka operacyjna
w tys. z³
% do dochodów

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

-323

393

915

1.301

2.460

4.134

0

1,09

2,6

3,16

6,6

10,7

(4,0 proc).
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Op³aty na nowych zasadach
W³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych z³o¿¹
deklaracje, w których poinformuj¹ o miesiêcznej
iloœci zu¿ytej wody na cele socjalno-bytowe
wyliczonej jako œrednia z roku poprzedniego.
Zu¿ycie pomno¿one przez stawkê uchwalon¹
przez Radê Miejsk¹ na podstawie ceny przetargowej

bêdzie

podstaw¹

do

ustalenia

miesiêcznej op³aty. Od tej zasady pojawi¹ siê
nieliczne wyj¹tki, które obejm¹ m.in. w³aœcicieli
nieruchomoœci
funkcjonuj¹

zamieszka³ych,

lokale

u¿ytkowe

w

i

których

jest

jedno

opomiarowane przy³¹cze. Dla nich ustanowiony
zostanie rycza³t w wysokoœci 3 metry szeœcienne
w

przeliczeniu

na

osobê.

Podobnie

dla

specyficznej grupy nieruchomoœci tj. ogródków
dzia³kowych

i

domków

przewidziano

op³atê

letniskowych

rycza³tow¹

-

naliczan¹

w okresie kwiecieñ - paŸdziernik.
Inaczej zostan¹ uregulowane op³aty dla
nieruchomoœci

niezamieszka³ych

(budynki

u¿ytecznoœci publicznej, placówki oœwiatowe,
lokale

handlowe,

gastronomiczne,

zak³ady

us³ugowe itd.). Obowi¹zek odbioru odpadów
komunalnych, o czym by³a mowa, przejmie na
siebie miasto uzale¿niaj¹c wysokoœæ op³aty od
wielkoœci pojemnika wynikaj¹cej z charakteru
prowadzonej dzia³alnoœci i sposobu gromadzenia
odpadów (segregowane, niesegregowane).
Przede wszystkim trzeba wybraæ taki
model,

w

którym

bêdzie

mo¿liwoœæ

Zakres i czêstotliwoœæ bez zmian
Niebawem og³oszone zostan¹ przetargi na odbiór

weryfikowania danych zawartych w deklaracjach

i

mieszkañców. B³êdem by³o - a pokaza³o to

Miasto

dwuipó³letnie doœwiadczenie - pozostawienie

œwiadczonych us³ug z uwzglêdnieniem tak¿e

poza

niezamie-

zu¿ytych opon, odpadów budowlanych, odpadów

szka³ych. Wiele z nich, co wykaza³y kontrole,

wielkogabarytowych (m.in. mebli) itd. Wyj¹tek

w ogóle nie mia³o zawartych umów na odbiór

od

odpadów,

zielonych, których jednorazowy odbiór nie bêdzie

systemem

nieruchomoœci

które

przecie¿

gdzieœ

musia³y

“zawêdrowaæ”.

zagospodarowanie

tej

móg³

Systemem

zostan¹

zasady

odpadów

zakres

i

dotyczyæ

przekroczyæ

5

komunalnych.
czêstotliwoœæ

bêdzie

worków.

odpadów

Zdarza³o

siê

objêci

bowiem, i to wcale nierzadko, ¿e przed posesjê

w³aœciciele budynków u¿ytecznoœci publicznej,

wystawiano kilkadziesi¹t worków - rekord to 42.

placówek

oœwiatowych,

gastronomicznych,
produkcyjnych,

wiêc

utrzyma

lokali

handlowych,

Zapewnienie

zak³adów

us³ugowych,

odbywa³o siê na dotychczasowych zasadach czyli

rzemieœlniczych

a

tak¿e

15
terenów

wykorzystywanych

rekreacyjno-wypoczynkowe.
miasto

przejmie

Oznacza

obowi¹zek

wszystkich odpadów komunalnych.

na
to,

cele
¿e

odbierania

i

worków

bêdzie

bêdzie le¿a³o po stronie obowi¹zków miasta.

ogródków dzia³kowych, domków letniskowych
oraz

pojemników

Regulacje prawne, które uchwali Rada
Miejska i które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca
2016

roku,

s¹

prób¹

kompleksowego

uporz¹dkowania problemu zagospodarowania
odpadów komunalnych na terenie Le¿ajska.

