
Protok61 Nr 1112012 

z posiedzenia Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnictwa 


w dniu 18 kwietnia 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz«to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz~dek obrad stanowi~za!~cznik do protokolu. 

W posiedzeniu udzia! brali : 

1.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 

Przewodnicz~cy Komisji Pan marc in Kwasniok powital zbranych i przedstawil 

projekt porz~dku posiedzenia. 

Cz!onkowie Komisji jednoglosnie przyj«li proponowany porz~dek obrad. 


Ad.l 
Pan Jacek Dolinski omowil przygotowany material dotycz~cy terenow 
inwestycyjnych .Material ten stanowi zahtcznik do protokoiu. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze miejsce bylego ogrodu Szpitala 
Psychiatrycznego , ktore mogio by stanowie tereny dla strefy ekonomicznej -
Marszalek przekazuje Agencji Mienia Wojskowego w zamian za tereny przy 
lotnisku. 
Mimo tego b«dziemy si« starae 0 przej«cie od Agencji tych terenow , jezeli si~ 
nie uda to b«dziemy si« starae , aby to Agencja wniosla ten teren do strefy.Grunt 
jest najpierw wprowadzany do tzw. poczekalni , jezeli znajdzie si~ inwestor - to 
wtedy dopiero grunt wraz z inwestorem jest wprowadzony do strefy . 
Naturalnym miejscem dla dla strefy powinny bye tereny wzdiuz DK 94. 
Po wyczerpaniu dyskusji w tym temacie Przewodnicz'tcy Komisji podzi~kowal 
Panu Dolinskiemu za przygotowanie materia!u i udziai w posiedzeniu Komisji. 

Ad.2 
Kierownik OPS Pan Jakub Janiak oraz Pani alicja Kalmuk omowili projekt 
uchwaiy w sprawie : przyj~cia Oceny Zasobow Pon~.ocy Spolecznej Gminy 
Toszek. 
Zgodnie z ustaw't do 30 kwietnia kazdego roku zachodzi koniecznosc 
przedstawienia Radzie takiej oceny.Ocena powstala w oparciu 0 analizt< lokalnej 
sytuacji spolecznej i demograficznej - i stanowi podstaw~ do planowania 
budzetu na rok nast«pny.Umozliwi odpowiedi na pytania : co posiadamy i czy 
zasoby te s't adekwatne do rzeczywistych potrzeb mieszkancow. 
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Wiedz'tc czego brakuje mozr.a projektowac nowe zadania i szukac takich 
rozwi'tzan , kt6re b~d't zapobiegaly wykluczeniu spolecznemu. 
Nast~pnie Pan Janiak om6wil poszczeg61ne rozdzialy oceny. 
Na podstawie przygotowanej oceny nasun~ly si~ nast~puj'tce wnioski dotycz'l.ce 
potrzeb w zakresie pomocy spolecznej 
- systematycznie wzrasta liczba os6b w podeszlym wieku - ok. 20% i rosnie 
Cz~sc os6b - niezdolnych do samodzielnej egzystencji korzysta z uslug 
swiadczonych przez stacj~ CARlTAS , a Ci kt6rym ta pomoc nie wystarcza s't 
kierovtrii do Dom6w Pomocy Spolecznej.W DPS-ach przebywajuz 25 os6b, a 
kolejne 5 oczekuje na umieszczenie.Systematycznie wzrasta koszt oplaty za 
pensjonariuszy.W 2009 r. odplatnosc gminy za pobyt w DPS wynosila 184.000 
zl .Szacuje sie, ze w 2012 r. wynosic ona b~dzie 450.000 zl 
W celu zabezpieczenia potrzeb os6b starszych , kt6rymi nie mog't zajmowac si~ 
najblizsi proponuje si~ utworzenie domu dziennego pobytu .Dla podtrzymania 
sprawnosci psychicznej i fizycznej dla uczestnik6w domu b~dzie prowadzona 
terapia zaj~ciowa , rehabilitacja ruchowa , zaj~cia sportowo-rekreacyjne oraz 
imprezy kulturalne. 
W trakcie dyskusji Burmistrz Toszka poinformowal , ze czlonkowi Komisji 
oswiaty zaproponowali rozwazenie mozliwosci wykorzystanie do tego ceJu 
pomieszczen Szpitala Psychiatrycznego , kt6ry jest zainteresowany tak.im 
dziahniem , a takze mozliwosci gotowania posiJ:k6w na terenie sto16wek 
plac6wek oswiatowych. 
Kierownik OPS-u zwr6cil radnym uwag~ na to , ze mimo wszystko dom 
dziennego pobytu nie przejmie os6b z DPS-u.-moze jedynie nieco ograniczyc 
ich liczb~. 
Dla podtrzymania dobrej kondycji os6b starszych proponuje si~ r6wniez 
utowrzenie Klubu Seniora. 
-kolejn't grup't wymagaj'tC't wsparcia Sit osoby bezrobotne. 
W celu wsparcia tej grupy w roku 2012 planuj e si~ w ramach programu 
systemowego szkolenie zawodowe dla 20 os6b bezrobotnych - przyszlej kadry 
sp6ldzielni socjalnej , kt6ra ma powstac na terenie Gminy w 20 13 r. 
Planuje si~ takZe utworzenie Klubu Integracji Spolecznej. 
Komisja nie wniosla uwag do om6wionego projektu uchwaly. 
Pan Kwasniok podzi~kowal Panu Janiakowi i Pani Kalmuk za udzial w 
posiedzeniu Komisji. 
- kolejnym projektem jest uchwala w sprawie : uchwalenia "Gminl1ego 
programu usuwania azbestu i wyrob6w zawieraj'tcych azbest dla Miasta i 
Gminy Toszek na lata 2012 - 2032. 
Na poprzedniej Sesji projekt zostal zatwierdzony do konsultacj i .00 dnia 
dzisiejszego zadna organizacja nie wniosh uwag do w/w projektu. 

http:dotycz'l.ce
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P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik omowila projekt uchwaly w 
sprawie : udzialu Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita1 Ludzki wspolfinansowane ze srodkow Unii Europej. kiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecmego 
Projekt dotyczy udzialu w projektach Priorytetu IX- Rozwoj wyksztalcen ia i 
kompetencj i w regionach : Dzialanie 9.1 .2 i Dzialanie 9.4 , a takZe 
upowaznienia Burmistrza Toszka do podejmowania dzialan zwi<tznych z 
projektami : zglaszania , zatwierdzania oraz zawierania umow. 
Komisja nie wniosla uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
Burmistrz Toszka omowil : 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy zwitekszenia dochodow i wydatkow w budzecie 0 kwot« 
5.700 zll kwota przyznana przez ING 1z przeznaczeniem ich na stworzenie 
placu zabaw przy swietlicy opiekunczo-wychowawczej w Sarnowie w ramach 
projektu "Sportowy plac zabaw na koncu swiata" 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow w wysokosci 200.000 zl l konkretna 
kwota zostanie podana na Sesji - moze bye wyzsza 1 , ktore stanowi<t wklad 
wlasny na realizacjte zadania "Wirtu@lny Urz<td - budowa i wdrozenie 
zintegrowanego systemu wspomagania zarz<tdzania w administracji wraz z 
platform<t elektronicznych uslug publicznych dla mieszkancow Ominy Toszek" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwodztwa Sl<tskiego na 
lata 2007 - 2013 , Priorytet II Spo1eczenstwo Informacyjne , dzialanie 2.2 
Rozwoj elektronicznych us1ug publicznych . 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze zlozenie wniosku do w/w projektu pozwoli 
nam pozyskanie dofinansowania na rozwi<tzanie te leinformatyczne , ktore 
pozwoli od roku 2015 prowadzie zadan ia Urz~du w wersji elektronicznej. 
System b~dzie u1atwial prac~ . W drozenie nastqpi pod okiem specjalistow. 
Przez kolejne Slat nie b~dziemy ponosie kosztow eksploatacj i.Na ka.Zdym 
szczeblu b~dzie zakfadana baza danych. Wdrozenie programu usprawni practe 
Urztedu. 
Wymagany wkfad wlasny wynosi 15% .Dokladn<t kwot~ poznamy na Sesj i . 
Komisja nie wniosla uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
Ponadto Burmistrz poinformowal , ze na Sesjte zostanie przygotowany jeszcze 
jeden projekt uchwaly , kt6ry btedzie dotyczy1 zabezpieczenia wkladu wlasnego 1 
20% 1 na realizacj ~ projektu oswiatowego pod nazw<t Cyfrowa Szkola. 

Ad.3 
Prokuratura Okrtegowa w Gliwicach zaskarzyla do Wojew6dzkiego S<tdu 
Administracyjnego w Gliwicach uchwal~ Rady Miej skiej w Toszku w sprawie : 
ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta i gminy 
Toszek oraz zwo lnien od podatku na rok 2012 . 

http:eksploatacji.Na
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Zaskarzenie dotyczy zapisu w § 2 pkt 5, ktory zwolnienia z podatku grunt6w i 
budynkow stanowiftcych wlasnos6 gminy- co zdaniem prokuratury jest 
zwolnieniem podmiotowym , do ktorego Rada Miejska nie ma ustawowych 
kompetencji. 
Obecnie Radca Prawny przygotowuje odpowiedz na skarg~ - b~dzie ona 
przedstawiona na Sesji Rady Miejskiej. 

Ad.4 
Komisja zapoznala si~ ze skargftPana Edwarda Szoltysika.O sposobie 
rozpatrzenia tej skargi radni podejmft decyzj~ na Sesji Rady Miejskiej. 

Ad.S 
Burmistrz Toszka poinformowal czlonkow Komisji 0 prosbie Pan a 
Krzeminskiego 1nauczyciel SP w Toszku 10 dofinansowanie w wysokosci 
1.700 zl organizacji Wojewodzkiego Konkursu Edukacj i Regionalnej , kt6ry 
odb~dzie sie na terenie Zamku w Toszku w dniu 24.05.20 12 r. 
Czlonkowie Komisji poparli przyznanie dofinansowania . 
Ponadto Komisja zapoznala si~ z pismami : 
- Rady Soleckiej Pniowa oraz Komitetu Organizacyjnego w sprawie 
dofinansowania cyklicznej imprezy kulturalnej "Dni Histori i Pniowa" w 
wysokoSci 3.500 z1. 
W trakcie dyskusji radny Janusz Konopka zaproponowal , aby dofinansowanie 
przyzna6 w wysokosci 4.500 zl i wzbogaci6 cz~s6 dla senior6w 0 wystc(p 
orkiestry d~tej 1tzw. dechowki 1 
W wyniku glosowania Komisja wi~kszoscift glos6w 15:0: 11 poparla propozycj~ 
radnego Konopki 0 przyznanie dofinansowania w wysokosci 4.500 zl . 
- Zarzftdu OSP w Kotulinie w sprawie przyznania srodkow w wysokosci 5.000 
zl na wykonanie nowego szamba. 
Burmistrz poinformowal , ii w zwiftzku z tym , ie w gminie rozpoczc;:lO proces 
zwiftzany z budowftprzydomowych oczyszczalni sciek6w , a w przysz-lym roku 
b~dft dost~pne srodki - to wtedy to zadanie zostanie wykonane .Takft tei 
odpowiedz us1ysza1 obecny na wczorajszym posiedzeniu Komisj i przedstawicic l 
OSP w Kotulinie . 
- Stowarzyszenia Motocyklist6w "Aj ski" w sprawie dofinansowania w 
wysokoSci 3.000 zl III Motocyklowego Zlotu Zlotej Kaczki , ktory odb~dzie si ~ 
w dnia I 1- I 3 maja br. 
Dodatkowych informacji oraz szczeg616w dotyczftcych przebiegu imprezy 
udzielil radny Janusz Konopka. 
Komisja jednoglosnie 1za-6 1opowiedziala si~ za przyznaniem w/w srodk6w. 

http:24.05.20
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Ad.6 
CZfonkowie Komisji oswiaty zapoznali si,< z pismem I Wicewojewody 
Slltskiego w sprawie dotyczltcej repatriacji z teren6w bylego ZSRR. 

Po wyczerpaniu porzltdku obrad Przewodniczltcy Komisj i an Marcin Kwasnio 
podziekowal za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 1745. 

]
Prot ltolowala przeWOdn~y Komisji 

reQ
Dar fa Pjecha Marcif{wasniok 


