
Protok61 Nr 812012 

z posiedzenia Komisji Budietu , Rozwoju i Rolnictwa 


w dniu 17 stycznia 2012 r. 


Posiedzenie rozpoczttto 0 godz. 16.00 
Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowi"l. zal"l.cznik do protokolu. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 
l.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mr6zek 
3 .Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Porttbska 
4.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
5.Radca Prawny Pani Malgorzata Jamrozek 
6.Kierownik OPS Pani Anna Pawlak 
7.P.o Kierownika ZOPO Pani Cecyli a Cieslik 

Przewodnicz"l.cy Komisji Pan Marcin Kwasniok powital zebranych i przedstawil 

projekt porz"l.dku posiedzenia . 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie przyjttli proponowany porzetdek obrad. 


Ad.la. 
- Projekt uchwaly zmieniajetcej uchwaltt w sprawie statutu Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Toszku 
Kierownik OPS-u poinformowala , ze zmiana dotyczy wprowadzenia do statutu 
obowietzuj"l.cych akt6w prawnych , na podstawie kt6rych Osrodek Pomocy 
Spolecznej realizuje zadania , a wittc : 
- 2 zadania przejttte z Urzttdu Miejskiego : 

- ustawa 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi oraz 
ustawa 0 przeciwdzialaniu narkomanii 

- ustawa 0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z 
rozporz"l.dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie organizacji 
prac spolecznie uzytecznych 

- 1 zupelnie nowe zadanie : 
- ustawa 0 wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastttpczej 

W odpowiedzi na pytanie radnego Kwasnioka - Pani Pawlak poinformowala, ze 
w/w akt prawny dotyczy gl6wnie rodzicielstwa zastttpczego i umieszczania 
dzieci w plac6wkach. 

http:Przewodnicz"l.cy


2 


Do tej pory zadania te byly realizowane na szczeblach powiatu .Ponadto ustawa 
mowi 0 zatrudnieniu asystenta rodziny , ktorego zadanie polegaloby na takim 
dzia1aniu, aby dzieci mogly wrocic do rodziny. 
Radny Konopka zapyta1 Kierownika OPS , jak sobie poradzi w sytuacji kiedy 
srodki na OPS zostaly obnizone 0 200.000 zl ? i podkresli1 , ze zawsze optowa1 
za tym , aby ludzie wyksztalceni dobrze zarabiali.W tej sytuacji zadania do 
wykonania zostaly zwi~kszone , a srodki obnizono. 
Pani Pawlak poinformowa1a , ze rozwaza sytuacj (( i doda1a , ze w tych srodkach 
by10 rowniez wynagrodzenie dla asystenta rodziny. 
W podsumowaniu dyskusji Burmistrz Toszka poinformowa1 , ze jest realna 
szansa na to , ze ustawa zostanie zmieniona . Jak do tej pory takich dzieci nie 
mamy , a kwota 200.000 zl zosta1a zabrana z utrzymania Osrodka , a nie z 
zadaiJ.. 
W zwi<tzku z pytaniem , ktore s i~ zrodzi1o na poprzedniej Komisji , a dotyczy1o 
doiywiania dzieci Sekretarz Gminy zwroci1a si~ 0 infonnacj~ w tej sprawie. 
Pani Pawlak wyjasni1a , ze jest taka mozliwosc , aby rodzice pobierali srodki w 
gotowce.Poniewaz kwota 100 z1 jest wyzsza niz koszt obiadow rodzice zwrocili 
si~ 0 ich wyp1acanie. 
Komisja budzetowa nie wnios1a uwag do w/w projektu uchwa1y. 
- Projekt uchwaly w sprawie ; ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

op1at za ksztalcenie , pobieranych przez szko1y wyzsze i zaHady ksztalcenia 
nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalnosci , na ktore dofinansowanie 
jest przeznaczone 

P.o kierownika ZOPO Pani Cieslik poinformowa1a, ze srodki przeznaczone na 
w/w dofinansowanie stanowi<t 1 % funduszu p1ac nauczycieli i wynosz<t 49.698 
zl dla wszystkich placowek oswiatowych. 
Rada corocznie okresla maksymaln<t kwot~ dofinansowania , formy ksztalcenia 
oraz specjalnosci na ktore dofinansowanie jest przyznawane. W stosunku do 
roku ubieg1ego dosz1y nast~puj<tce specjalnosci : wychowanie przedszkolne z 
terapi<t pedagogiczn<t, terapia pedagogiczna oraz kursy kwalifikacyjne 
instruktora koszykowki i siatkowki / przymiarka do utworzenia klasy sportowejl 
W zwi<tzku z prosb<t nauczycieli w projekcie nie wprowadzono zapisu : .... / ale 
nie wi~cej niz 50% oplaty pobieranej przez uczelni (( za semestr /. 
Wykaz specjalnosci do dofinansowania zosta1 przygotowany przez Dyrektorow 
szk61.Dofinansowanie jest przyznawane dopiero od II semestru.Obecnie z 
dofinansowania korzysta 6-7 os6b. 
Cz10nkowie Komisji rozwazali koniecznosc utrzymania az 15 specjalnosci . 
Zdaniem radnych nalezy d<tzyc do tego , aby nauczycieli doksztalcali si~ 
w tych kierunkach , ktore s<t konieczne w danej placowce oswiatowej 
Pani Cieslik poinfonnowala , ze postara si~ sci<tgn<tc od Dyrektorow 
infonnacj~ , ktore kierunki mozna zredukowac i propozycja zostanie uj~ta w 
projekcie uchwaly. 
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W wyniku dyskusji nad w/w projektem Czl:onkowie Komisji budzetowej 

jednogl:osnie opowiedzieli sit( za zweryfikowaniem specjalnosci oraz 

utrzymaniem zapisu; ... 1000 zl: za jeden semestr I ale nie wit(cej niz 50% 

opl:aty pobieranej przez uczelnit( za semestr I . 

Skarbnik Gminy om6wil: ; 

- projekt uchwaly zmieniajftcej uchwal:t( w sprawie ustalenia wysokosci stawek 


i zwolnien podatku od srodk6w transportowych na terenie miasta i gminy 
Toszek na rok 2012 

W zwiftzku z zaskarzeniem przez Prokuratora uchwal:y Rady Miejskiej w 
Toszku z roku 2010 I obowi'lzywal:a w roku 2011 I , a dotyczftcego zapisu w § 2 
i po konsultacji z Regionalnft Izbft Obrachunkowft ustalono wprowadzenie 
zmiany w uchwale Nr XIV/ 13 8/20 11 , kt6rej obowiftzywanie dotyczy roku 
2012. 
Dotychczasowy zapis § 2 brzmi : 
"Zwalnia sit( od srodk6w transportowych autobus bt(dftcy wl:asnoscift gminy 

wykorzystywany do dowozu dzieci do szk61" 
Obecnie § 2 otrzymalby brzmienie : 
"Zwalnia sit( z podatku od srodk6w transportowych auto busy wykorzystywane 

do dowozu dzieci szk61 nie przeznaczone na dzialalnosc gospodarczq" 
Komisja nie wniosla uwag do powyzszego projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy wprowadzenia korekty w pkt 3 I zwit(kszone wydatki 
majfttkowe I oraz w pkt.141 niedopatrzenie ujt(to zamiast 40.000 zl: -63 .000 zV 
- kwoty gl:6wne budzetu nie ulegly zmianie. 
Komisja budzetowa nie wniosl:a uwag do w/w projektu. 
- projekt uchwaly w sprawie : przyjt(cia wieloletnie prognozy finansowej 

Gminy Toszek na lata 201 2 - 2018 
W /w projektjest konsekwencjft wcesniej om6wionego projektu .Natomiast 
podjt(cie nowej uchwaly w tej sprawie podyktowane jest bl:t(dem liczbowym , 
kt6ry wkradl: sit( do uchwaly. 
Komisja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
- projekt uchwaly w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu na realizacjt( budowy chodnika przy drodze powiatowej w 
miejscowosci Kotulin 

Burmistrz Toszka poinformowal , ze srodki zabezpieczono w budzecie gminy na 
rok 2012 i sft one przeznaczone na realizacjt( ostatniego etapu tego zadania. 
Przy okazji omawiania w/w projektu radny Janusz Konopka, kt6ry dokonal 
wizji - poinformowal 0 koniecznoSci remontu dachu na budynku SP w Kotulinie 
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Ad.1 b/: 
Sekretarz Gminy omowi!a projekt uchwa!y w sprawie : Programu zdrowotnego 
dotyczitcego szczepien profilaktycznych dzieci zamieszka!ych na terenie Gminy 
Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012 
W/w musi bye zaopiniowany przez Agencjce Oceny Technologii Medycznych 
dlatego jego trese jest przedstawiana Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.Agencja 
rna 3 m-ce czasu na wydanie opinii .1ednakze nie jestesmy zwiitzani z w/w 
opinia i mozemy realizowae Program.Wszystkie zalecenia Agencji zosta!y ujcete 
w Programie tzn. Przedmiot i cel programu , grupa docelowa , oczekiwany efekt 
, czas trwania programu , opis problemu , profilaktyka , realizacja programu i 
szczegolowy opis dzialafl.Pani Porcebska dodala , ze proponuje I na koncu 
programu I dodae zapis "Do Rady Miejskiej w Toszku z wnioskiem 0 

kontynuacjce Programu zwrocili sice lekarze z NZOZ-ow z terenu Gminy Toszek 
oraz gmin osciennych , w ktorych sit zarejestrowane i leczone dzieci z terenu 
Gminy Toszek" 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kwasnioka : ezy musimy realizowae w/w 
program? Sekretarz Gminy poinformowala , ze jest to wola samorzitdu. 
Radni nie wniesli uwag do tJ'eSci omowionego projektu uchwaly. 
Nastcepnie Pani Sekretarz omowila projekty uchwa! , ktore powinny bye 
zatwierdzone przez Radce , a nastcepnie poddane konsultacjom z organizacjami 
pozarzitdowymi : 
- proj ekt uchwa!y w sprawie : okreslenia przystankow komunikacyjnych , 

ktorych w!aScicielem lub zarzitdzajitcym jest Gmina Toszek udostcepnionych 
dla operatorow i przewoznikow oraz ustalenia walUnkow i zasad korzystania 
z tych przystank6w 

Jest to jedno z tych nowych zadan , kt6re wprowadzila ustawa 0 publicznym 
transporcie zbiorowym.zgodnie z w/w ustawit do zadafl wlasnych gminy nalezit 
budowa , przebudowa i remont : 
II przystank6w komunikacyjnych oraz dworcow kt6rych wlascicielem lub 

zarzitdzajitcym jest gm ina , 
21 wiat przystankowych lub innych budynk6w sruzitcych pasazerom , 

posadowionych na miej scu przeznaczonym do wsiadania pasazer6 lub 
przylegajitcych do tego miejsca , usytuowanych w pasie drogowym dr6g 
publicznych bez wzglcedu na kategori~ tych dr6g 

Warunki i zasady korzystania z przystank6w zawarte sit w zal. Nr 1 do projektu 
I szczeg61y korzystania bcedit zawarte w umowie I , a wykaz przystank6w 
stanowi zalitcznik Nr 2 do w/w projektu. 
W wyniku dyskusji w powyzszym temacie radni zwr6cili sice 0 informacjce 

>', dotyczitcit: 
a/ ponoszenia odpowiedzialnosci za bezpieczny przystanek t bl op!aty za zajcecie pasa drogowego 
d 7 ""[U n, pm",n,k nd w"<Ci,i,li ,],bg 
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- projekt uchwaly w sprawie : ustalenia stawki za korzystanie z przystankow 
komunikacyjnych 

Za korzystanie przez operatora i przewoinika z przystankow komunikacyjnych , 
kt6rych wlascicielem lub zarzqdzajctcym jest jednostka samorzctdu 
terytorialnego mogct bye pobierane oplaty. 
Stawka oplaty jest ustalana przez Radl( Miejskct w drodze uchwaly. 
Stawka oplaty nie moze byc wyzsza niz 0,05 zl za jedno zatrzymanie sil( srodka 
transportu na przystanku kominikacyjnym I takct propozycj l( zawarto w 
projekcie uchwaly I. 
- projekt uchwaly w sprawie : oplaty za wpis do rejestru zlobkow i klubow 

dziecil(cych 
o dokonanie wpisu do rejestru zainteresowani zwracajct si« z wnioskiem do 

Burmistrza Toszka .Obowictzkiem Burmistrza jest sprawdzenie lokalu , w 

kt6rym rna bye prowadzona dzialalnosci i dopiero wtedy mozna wydae 

decyzj« .Maksymalna oplata za wpis do rejestru nie moze bye wil(ksza niz 50% 

minimalnego wynagrodzenia za prac«.Zmiany w rejestrze oraz wykreslenie z 

rejestru sctzwolnione z oplaty.Wysokose oplaty ksztahuje si« bardzo roznie np. 

Pyskowice uchwalily 300 zl , a np. Torun tylko symbolicznct zlotowk«. 

W podsumowaniu dyskusji czlonkowie Komisji jednoglosnie zaproponowali 

oplat« w wyskosci 10% minimalnego wynagrodzenia. 

W posiedzeniu Komisji nast'tPi1a 5 min przerwa. 

Po przerwie : 


Ad.2 
Czlonkowie Komisji zapoznali sie ze skragct Prokuratora Rejonowego Gliwice
Zach6d na uchwal« Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia wysokosci 
stawek i zwolnien w podatku od srodkow transportowych na terenie gminy i 
miasta Toszek na rok 2011 .Konretnie ujl(ty w naszej uchwale zapis w § 2 
zdaniem skarzctcego jest podmiotowy , a zgodnie z kompetencjami Rady 
powinien bye przedmiotowy I zal. do protokolu I . 
Po zapoznaniu sil( z odpowiedzict na w/w skarg« - czlonkowie Komisji 
budzetowej nie wniesli do niej zadnych uwag I zal. do protokolu I. 

Ad.3 
Czlonkowie Komisji budzetowej zapoznali si« ze skargct Dyrektora Gimnazjum 

na dzialalnose Burmistrza Toszka. 

W trakcie dyskusji nad ustaleniem trybu rozpatrzenia skargi: 

- Radca Prawny Pani Malgorzata Iamrozek zaproponowala, aby Rada Miejska, 


kt6ra jest organem kompetentnym do rozpatrywania skarg na dzialalnose 
Burmistrza przekazywala skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej ,ktora 
jest powolana do kontrolowania dzialalnosci Burmistrza 
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- druga propozycja dotyczyla tego , aby skarga zostala rozpatrzona na wsp6Inym 
posiedzeniu w obecnosci , na kt6rym wysruchano by : Burmistrza , Dyrektora 
Gimnazjum oraz osob~ przeprowadzaja,cit kontrol~ , a nast~pnie po 
przeprowadzeniu post~powania wyjasniajitcego - podj~cie decyzji 0 

zasadnosci skargi nasta.piloby poprzez podj~cie uchwaly na Sesji.Ten tryb do 
tej pory byl stosowany przy rozpatrywaniu skarg. 

W podsumowaniu dyskusji Przewodniczitcy Komisji poddal propozycje pod 
glosowanie : 
za przekazaniem skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej glosowalo - 6 
czlonk6w Komisji 
przeciw glosowalo 2 czlonk6w Komisji 
W wyniku glosowania wi~kszosciit glos6w Komisja bud:i.etowa zaproponowala 
przekazania skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej , kt6ra nast~pnie Radzie 
Miejskiej przedstawi wnioski konieczne do podj~cia decyzji 0 zasadnosci skargi. 

Ad.4 
Po zapoznaniu si~ z pismem soltys6w Boguszyc, Ciochowic i Ligoty Toszeckiej 
w sprawie dofinansowania w wysokosci 600 zl zabawy dla senior6w Gminy 
Toszek - czlonkowie Komisji bud:i.etowej jednoglosnie przychylili si~ do w/w 
prosby.Skarbnik Gminy poinformowal , :i.e w/w srodki b~dit pochodzily z 
Dz.Administracja, rozdz. promocja . 

Ad.S 
Radny Tadeusz Kobiernik - Przewodniczitcy Komisj i mieszkaniowej 
poinformowalo propozycji poszerzenia skladu Komisji 0 radnego Eugeniusza 
Kuca , kt6rego doswiadczenie jako inspektora budowlanego jest niezmiernie 
przydatne do pracy Komisji. 
Na Sesj~ Iutowitzaproponowano przygotowanie projektu uchwaly w tej 
sprawle. 

Po wyczerpaniu porzitdku obrad - Przewodniczitcy Komisji Pan Marcin 
Kwasniok podzi~kowal za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 18.30 

ala Przewodn~cy Kornisjipror~ 
Pi ha Marcir(~asniokDor\ t 


