
Protok61 Nr 12/2012 

z posiedzenia Komisji Budietu , Rozwoju i Rolnictwa 


w dniu 20 czerwca 2012 r. 


Posiedzenie rozpoczt<to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz'l.dek obrad stanowiqzahtcznik do protokoru. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 
l.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca BUlmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3 .skarbnik Gminy Pani Krystyna Roszak 
4.Sekretarz Gminy Pan Mateusz Papkala 
5.Kierownik referatu NRS Pani Teresa Kurzawa 
6.lnspektor w ref. NRS Pani Ewa Koprek 
Przewodniczqcy Komisji powital zebranych, przedstawil projekt porz'lcdku 
obrad i zaproponowal przeniesienie pkt. 4 porz'l.dku obrad na inne posiedzenie 
Komisji. 
Obecni na posiedzeniu czlonkowie Komisji jednoglosnie / za - 6 / przyjt<li 
propozycjt< Przewodnicz'l.cego i zaakceptowali porz'l.dek obrad . 

Ad.1 
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Roszak poinfonnowala radnych 0 posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej , na kt6rym to zapoznano sit< z korekt'l. sprawozdania z 
wykonania budzetu Gminy za rok 2011.Zarz'lcdzeniem Burmistrza wprowadzono 
koryguj'lcce zmiany do czt<sci opisowej w/w sprawozdania.zmiany te nie nie 
maj'lc wplywu na wysokosc planu po zmianach oraz na wysokosc wykonania . 
Wartosci te pozostaj'l. bez zmian .Wszyscy radni otrzymali zai'lccznik do 
zarz'lcdzenia Burmistrza , w kt6rym zmiany zostaly wymienione. 
Po wprowadzeniu zmian Komisja Rewizyjna zaakceptowala r6wniez tekst 
jednolity "Informacji 0 przebiegu wykonania budzetu gminy za 2011 rok, 
informacji 0 ksztahowaniu sit< wieloletniej prognozy fmansowej , informacj i 0 
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 oraz 
informacji 0 stanie mienia Gminy Toszek . 
Czionkowie Komisji budZetowej nie wniesli uwag do przedstawionej 
informacji. 
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Wracaj::tc do sprawozdania z wykonania budzetu Pan Kwasniok zapytai 0 

roznict< pomiedzy planem , a wykonaniem w dochodach maj::ttkowych Dz. 010 
Z-ca Burmistrza wyjasnila , ze wynika to z tego iz wykonanie realizacji 
inwestycji bylo nizsze od zakladanego. 
W odpowiedzi na pytanie dotycz::tce niskich wpiywow z czynszow za lokale 
mieszkalne i uzytkowe - Burmistrz poinformowal , ze po dzialaniach ze strony 
gminy wzrosla sci::tgalnosc zalegiosci czynszowych ,jednakze wykonanie za 
2011 r. jeszcze jest niskie. 
Kolejne pytanie Pana K wasnioka dotyczylo : na jak::t kwott< wykonano remonty 
drog - nie chodzi 0 latanie , ale 0 remont calej drogi ? 
Burmistrz wyjasnil , ze w budzecie na rok 2011 nie ujt<to remontow drog 
jedynie naprawy cZ!tStkowe. 
Z-ca Burmistrza dodala, ze niektore drogi zrobiono podczas realizacji 
kanalizacji. 

Ad.2 
Czlonkowie Komisji zapoznali sit< z projektami uchwal przygotowanymi na 
Sesjt< Rady Miejskiej : 
I I w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 
21 w sprawie : udzielenia Bunnistrzowi Toszka absolutorium z tytulu 

wykonania budzetu Gminy Toszek za rok 2011 
31 w sprawie : zmiany statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" 
Burmistrz wyjasnil , ze zmiana dotyczy dopisania w § 6 pkt. 3 slowa 
" i sportowe" - stworzy to mozliwosc pozyskania srodkow na realizacjt< imprez 
kulturalno-sportowych . 
Komisja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
41 w sprawie : uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla 

Gminy Toszek na lata 2012 - 2015 , z perspektyw::t na lata 2016-2019 " 
Kierownik Referatu Nieruchomosci , Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Pani 
Teresa Kurzawa wyjasnila oraz inspektor Pani Ewa Koprek omowily w/w 
projekt uchwaly.Projekt uchwaly zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zarz::td 
Powiatu Gliwickiego. Pani Koprek poinformowala , ze Program Ochrony 
Srodowiska zostal zaktualizowany w zwi::tzku z koniecznosci::t wprowadzenia 
nowych kierunkow dziaian ekologicznych na terenie naszej gminy- glownie w 
celu pozyskania srodkow zewnt<trznych na dofinansowania do zadan 
proekologicznych..Do podstawowych zagdnien programu nalezy : ochrona 
powietrza, dziedzictwo przyrodnicze i edukacja ekologiczna, gospodarka 
odpadami , gospodarka wodno sciekowa i ochrona zasobow wodnych oraz 
planowane zadania inwestycyjne - cele krotko i dlugoterminowe. 
Pan Marcin Kwasniok zapytal: : czy po przyjt<ciu tego Programu bt<dzie mozna 
dofinansowac wywoz nieczystosci plynnych z szamb? 
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Burmistrz poinfol1nowal , ze czekamy na opinit< Radcy Prawnego , czy w tej 
sprawie konieczna jest odrt<bna uchwab. 
W odpowiedzi na stwierdzenie Pana Kwasnioka , ze w tabeli dot. pomnik6w 
przyrody brak drzew np. z Pniowa - Burmistrz Toszka poinfomowal , ze 
wpisano tylko te drzewa , ktore S'l w rejestrze , ale moma zl:ozyc wniosek 0 

wpisanie nastt<pnych. 
Ponadto jezeli chodzi 0 edukacjt< to Pan Kwasniok stwierdzil: , ze kiedys byly 
rozlepiane duze afisze i one najbardziej przemawialy do ludzi. 
5/ w sprawie : zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze poprzedni plan Aglomeracji obejmowal: 
swoim zasit<giem miej scowosci Boguszyce , Ciochowice , Pawlowice , 
Pisarzowice , Pluzniczka , Samow i Miasto Toszek.z uwagi na koniecznosc 
wywi'lzania sit< z realizacji sieci kanalizacyjnej objt<tej wyznaczon'l 
Agiomeracj'1 do roku 2015 / wymog Krajowego Programu Oczyszczania 
Sciek6w Komunalnych / - Gmina Toszek przystapila do opracowania zmiany 
Aglomeracji, kt6ra obejmuje miasto Toszek oraz te miejscowosci , w kt6rych 
jest kanalizacja .W roku przyszly planuje sit< przygotowanie dokumentacji na 
dokonczenie kanalizacji na Oraczu, a w 2014 roku planuje sit< przeprowadzenie 
przetargu.Rownolegle bt<dzie realizowany program budowy przydomowych 
oczyszczalni sciekow. 
6/ w sprawie : zmian w budZecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy : 
- zwit<kszenia dochodow w Dz.852 0 : 

- dofinansowanie projektu "Aktywny Rozw6j zawodowy - Szans'l na sukces " 
w wysokosci 107.048,62 zl 

- dotacjt< na realizacj t< Resortowego Programu "Asystent Rodziny" w 
w wysokosci 8.878 zl: 

- zmniejszenia wydatk6w w Dz.926 0 kwott< 22.303,31 z} / z ORLlKA / z 
przeznaczeniem srodk6w na realizacje w/w projekt6w w OPS wklad wl:asny : 
18.497,31 z} na "Aktywny Rozwoj Zawodowy - Szans'l na sukces" 
i 3.806 zl na "Asystenta Rodziny" 

7/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na ok 2012 
Projekt dotyczy : 
- zwit<kszenia dochod6w w budzecie 0 kwott< 250.000 z} pochodz'lcych z 

podatku od nieruchomosci od os6b prawnych 
- zmniejszenia dochodow w Dz.758 0 kwott< 78.214 zl: - zmniejszona czt<sc 

oswiatowa subwencji og61nej 
- zmniejszenia wydatk6w w Dz.80 1 0 kwott< 51.000 z1 - srodki zabezpieczone 

dla SP w Toszku na program Cyfrowa Szkol:a / wydatki biez'lce 23.000 zt , 
wydatki mahtkowe 28.000 z} / 

- zmniejszenia wydatk6w w Dz, 900 0 kwott< 247.214 zl srodki zabezpieczone 
na realizacjt< budowy oczyszczalni sciek6w w Paczyr.ie - w roku biez'lcym 

http:Paczyr.ie
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inwestycja nie b«dzie realizowana 
- zmniejszenia w § 950 wolnych srodk6w 0 kwot« 470.000 zl 
8/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy : 
- zmniejszenia wydatk6w w Dz. 926 0 kwot« 25.700 zl / srodki pozostaly po 

przeprowadzeniu przetargu na ORLlKA / 
- zwi«kszenia wydatk6w w Dz. 750 rozdz. 75023 0 kwot« 2.700 zl z 

przeznaczeniem ich na zakup uslug telekomunikacyjnych 
- zwi«kszenia wydatk6w w Dz. 750 rozdz. 75095 0 kwot« 23.000 zl na inkaso 

dla sohys6w i z oplaty targowej 
9/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w na: 
- pokrycie wkladu wlasnego do projektu "Remont i uroczyste otwarcie studni 

toszeckiego zarnku w wysokosci 14.051,39 zl 
- dofinansowanie uroczystoSci 50-1ecia kola Pszczelarzy w Toszku w wysokosci 

2.500 zl 
10/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy : 
- przeznaczenia srodk6w w wysokosci : 

- 3.700 zl na zakup stroj6w sportowych dla UKS Toszecka Grupa SpOliowa 
- 4.492 zl na wyplacenie zasilku na zagospodarowanie dla nauczyciela 

z Publicznego Przedszkola w Toszku 
- 63.000 zl na dow6z dzieci do plac6wek oswiatowych miasta i gminy ~~oszu 

oraz do Zespolu Szk61 Specjalnych w Pyskowicach przy ul. Poniatowskiego 
2 w okresie wrzesien - grudzien 2012 

Ad.3 
Czlonkowie Komisj i zapoznali si« 
- z pismem Dyrektora SP w Kotulinie w sprawie przyznania srodk6w w 

wysokosci 21.050 zl na adaptacj« bylej sali gimnastycznej dla potrzeb 
oddzialu przedszkolnego 

Burmistrz pinformowal , ze Komisja oswiaty zaproponowala , aby srodki na 
adaptacj« pomieszczenia byly wydatkowane z budzetu plac6wki , a jezeli na 
funkcjonowanie szkoly zabraknie srodk6w b«d't one zwr6cone pod koniec 
biez'tcego roku.Ponadto Burmistrz poinfonnowal 0 sukcesach tej plac6wki tzn . 
reprezentacji dziewcz«cej druzyny pilki nomej w og61nopolskich rozgrywkach 
finalowych w Warszawie, a takZe zostali laureatami szk61ek NIVEA 
Komisja budzetowa poparla stanowisko Komisji oswiaty w sprawie srodk6w na 
adaptacj« bylej sali gimnastycznej dla potrzeb oddzialu predszkolnego 
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Ad.4 
Burmistrz przedstawii pismo PKS-u w Gliwicach , kt6re dotyczy kolejnych 

zawieszonych kurs6w autobusowych na terenie naszej Gminy. 

Burmistrz dodal , ze w tej sprawie wraz z w6jtami i burmistrzami gmin 

osciennych jest um6wiony na spotkanie z Prezesami PKS. 


Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji podzi~kowai za udziai 
i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 17.30 

Protokoiowala przewodn~cy Komisji 


Dorota Piecha Marc~Kwasniok 



