
ProtokOl Nr 9/2012 

z posiedzenia Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnictwa 


w dniu 23 lutego 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz",to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porza,.dek obrad stanowia,. zala,.cznik do protokolu. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 

I.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por",bska 
4.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
5.Kierownik NRS Pani Teresa Kurzawa 
6.Inspektor Pani Bogumila Ziomkowska 
7.Inspektor Pani Ewa Koprek 
8.Kierownik ZRP Pani Dominika Gmiitska 
9.P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik 
Przewodnieza,.cy Komisji Pan Marcin Kwasniok powital zebranych i przedstawil 

projekt porza,.dku posiedzenia. 

Pan Przewodnicza,.cy z uwagi na obecnosc przedstawicieli OSP Wilkowiczki 

zaproponowa1: , aby w pierwszej kolejnosei rozpatrzyc pisma OSP Wilkowiczki , 

ktore wplyn",ly do Rady Miejskiej. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie przyj",li proponowany porza,.dek oraz 
. . 
propozycJ", zmlany. 


Ad.2 

Przewodnicza,.cy Komisji odczytal pi sma OSP Wilkowiczki : 

- w sprawie zwrotu poniesionych kosztow w wysokosci 3.000 z1: 


wydatkowanych przez Prezesa OSP Wilkowiczki Pana Waldemara Potkowy 
na wykonanie uslugi blacharsko - lakierniezej samochodu gasniezego Jelcz 

- w sprawie dofinansowania w wysokosci 2.500 z1: organizacji jubileuszu 
125-lecia OSP Wilkowiczki 

Pan Potkowa przekazal: radnym do wgla,.du zdj",cia samoehodu JELCZ przed . . 
1 po rernonCle. 

Pan Kwasniok stwierdzil: , ze w budzecie straz rna swoje srodki - ezy to by1:o 

zglaszane i uj",te w tym budzecie ? 

Pan Potkowa poinforrnowal , ze w budzeeie kazda j ednostka ma zabezpieczone 

srodki w wysokoSci 1.000 z1: na imprezy. 


http:wgla,.du
http:Przewodnicza,.cy
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W odpowiedzi na pytanie : na co zostan'l.przeznaczone srodki na obchody 
jubileuszu. 
Pan Potkowa poinforrnowal , ze orkiestra juz kosztuje ok. 1.000 zl , a reszta 
moze na catering. 
W podsumowaniu dyskusj i czlonkowie w wyniku glosowania jednoglosnie 
wyrazili zgodt;: na oddanie Panu Potkowie kwoty 3.000 zl wydatkowanej na 
remont samochodu gasniczego Jelcz oraz przyznania kwoty 2.500 zl na obchody 
125 1 ecia OSP w Wilkowiczkach 

Ad.1 
Projekty uchwal do zatwierdzenia do konsultacji : 

Kierownik referatu NRS Pani Teresa Kurza szczeg610wo omowila projekt 

uchwaly: 

- w sprawie : okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'l.cymi 


wlasnosc Gminy 
W zwi'l.zku z zapytaniami , kt6re pojawialy sie na Sesji , a dotyczyly 1000 zl 
zaliczki na poczet sprzedazy mieszkan / ktorych potem nie sprzedano/ Pani 
Kurzawa wyjasnila zgodnie z uchwal'l.Rady Miej skiej z dnia 27 kwietnia 2010 
r. Nr XXXIII/416/201 0 - takich zaliczek sit;: nie pobiera. 
Najwazniejsza zmiana w tym projekcie dotyczy wysokosci bonifikat / lokal i 
grunt / , kt6re zgodnie z propozycj'l. Komisji Mieszkaniowej s'l. wyzsze. 
Burmistrz dodal , ze wprowadzaj'l.c wyzsze bonifikaty chcemy umozliwic slabiej 
sytuowanym mieszkancom wykup lokalu mieszkalnego.Ponadto jest kwestia 
doplat do Wspolnot .Corocznie doplacamy ok. 280.000 zl 
Komisja nie wniosla uwag do tresci projektu w/w uchwaly , kt6ra zostanie 
poddana konsultacjom. 
Inspektor Ewa Koprek udzielila szczegolowych informacji do projektow uchwal 
- w sprawie : okreslenia "Programu opieki nad zwierzt;:tami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bez&nmqsci zwierz'l.t na terenie Miasta i Gminy Toszek w 

roku 2012 buciM>4"Jel 


Program nalezy uchwalac corocznie w terrninie do 31 marca. 

Po zapoznaniu sit;: Komisja budzetowa nie wniosla uwag do tresci w/w projektu, 

kt6ry bt;:dzie poddany konsultacjom. 

- w sprawie : zasad udzielania sp6lkom wodnym dotacji celowej z budZetu 


Gminy Toszek na biez'l.ce utrzymanie wod i urz'l.dzen wodnych , trybu 

postt;:powania w sprawie udzielenia dotacji , sposobu ich rozliczania 

i sposobu kontroli wykonania zadania 


Na podstawie ustawy Prawo wodne - sp6lki wodne mog'l. ubiegac sit;: w Gminie 
o pozyskanie dotacji na zadania realizowane realizowane na terenie 
Gminy.zasady przyznawania pomocy okresla Rada Miejska w drodze uchwaly 
Pomoc nie moze pzrekroczyc 50% kosztow realizacji zadania obj«tego 
wnioskiem. 

http:biez'l.ce
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Na ten rok zab~ieczono w budzecie Gminy srodki w wysokosci 5,500 zl 
Komisja nie wniosra uwag do tresci projektu uchwaly , ktory bltdzie poddany 
konsultacjom. 
Inspektor Bogumi1a Ziomkowska szczegorowo omowira kolejne paragrafy 
nast~puj~cych projektow uchwar : 
-w sprawie : przyj~cia Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 

Gminy Toszek na lata 20 12 - 2016 
- w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchod~cych w skbd 

mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek 
W podsumowaniu dyskusji cz1onkowie Komisji ostatecznie nie wniesli zmian 
do tresci uchwa1y , ktora zostanie poddana konsultacjom. 
- Projekty uchwar do podjltcia na Sesji : 
Kierownik ZRP Pani Dominika Gminska omowiia projekt uchwaly dotycz~cy 
zmiany Strategi w czltsci dotycz~cej Programu Ochrony Srodowiska 
I aby by1a mozliwosc ubiegania silt 0 dopbty oraz mozliwosc stosowania doplat 
do wywozu nieczystosci plynnych z indywidualnych gospodarstw I . 
Narazie wspolnie z Komisj~ ds aktualizacji Strategi przygotowano zmian~ tylko 
w tym zakresie , ale w najblizszym czasie Komisja , ktora b~dzie rozszerzon!it 0 

dodatkowych czronkow I pracownicy Urzltdu , Kierownicy jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele organizacji i stowarzyszen , mieszkancy I 
przystapi do zmiany carej Strategii. 
W projekcie uchwaly zmiany dotycz~ roszerzenia zapisow : 
- Mocne strony: w pkt.ll, w pkt 19 i w pkt. 20 
- Srabe strony: w pkt.2 i w pkt.l 0 
- Szanse: w pkt.9 i pkt 10 
- Zagrozenia : w pkt.l i w pkt 3 
Zmiany dostosowujace wprowadzone wyzej zapisy 
- w rozdz. 2 podrozdz. 2.2.1. I szanse wzmacniajace mocne strony I zmlana 

dot. zapisu w pkt.8 
- w rozdz. 2 podrozdz. 2.2. 11 mocne strony umozliwiajace wykorzystanie szansl 

zmianie ulega zapis pkt 3 
- w rozdz. 2 podrozdz. 2.2.1. i 2.2 .2. I dot. tabel korelacji pomi~dzy zmiennymil 

w miejsce "atrakcyjny krajobraz i polozenie" wpisuje silt "atrakcyjnosc 
walorow przyrodniczo-krajobrazowych" , natomiast w miejsce "wspo1praca 
miltdzy s~siednimi gminami w zakresie ekologii" wpisuje silt "wzrost 
swiadomoSci ekologicznej w spo1eczenstwie oraz wspo1praca na rzecz 
zrownowazonego rozwoju" 

- w rozdz.3 podrozdz.3,4 , a dotycz~cy programow , w tabeli programow 
aplikacyjnych dodaje silt pozycjlt w brzmieniu : Program Ochrony Srodowiska 
1- Toszek gmin~ 0 rozbudowanej, nowoczesnej infrastrukturze oraz - Toszek 
gmin~ ekologiczn~ 1 

Przewodnicz~cy Komisji poruszyl problem dot. wywozenia na pola osadow 
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sciekowych. 
W trakcie dyskusji stwierdzono mi~dzy innymi , ze w swietle prawa to nie jest 
zagrozenie.Osady moga,. bye wywozone na pola gdzie b~d'l. produkowane 
rosliny do cel6w przemyslowych 
Komisja nie wniosla uwag do przedstawionej propozycji. 
P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik om6wila projekt uchwaly : 
- w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przej~cia 

prowadzenia zadan z zakresu oswiaty dotycza,.cych doradztwa metodycznego 
i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w plac6wkach oswiatowych , dla 
kt6rych organem prowadza,.cymjest Gmina Toszek 

Doradztwo metodyczne polega na wspomaganiu nauczyciela w pracy 
dydaktycznej.Gdyby Porozumienie nie zostalo zawarte koszt warsztat6w 
ksztahowalby sit< w granicach 40 - 100 zl od osoby.Zawarcie porozumienia na 
ten rok gwarantuje nam kwot~ 8 zl od 1 nauczyciela niezaleznie od ilosci form, 
lub 120 zl za godzin~ hospitalizacji.W budzecie zostana,.zabezpieczone srodki 
w wysokosci 1.350 zl , kt6re powinny w pelni zaspokoie zapotrzebowanie . 
Komisja nie wniosla uwag do omowionego projektu uchwaly. 

Ad.2 

- Przewodnicza,.cy Komisji odczytal pismo soltysa Pluzniczki w sprawie 
dofinansowania w wysokosci 10.612,30 zl zakonczenia krycia row6w 
kanalizacji deszczowej w solectwie. 
Obecny na posiedzenieu soltys Pan Radoslaw Makowczynski udzielil 
szczeg610wych informacji w tym temacie.W trakcie dyskusji omawiano 
wysokosci koszt6w materia16w oraz transportu , a takze celowose i spos6b 
przykrycia tych row6w.Z-ca Bunnistrza stwierdzila, ze nad tym tematem naleZy 
si~ zastanowie - bo to jest problem - potrzebne jest p07elwolenie wodno prawne 
na odprowadzenie sciek6w - temat wymaga gl~bszego przeanalizowania. 
Radny Konopka dodal , ze inwestycja powinna bye ujawniona na mapach. 
W podsumowaniu dyskusji w tym temacie ustalono , ze zostan'l. 
przeanalizowane mozliwosci dokonczenia w/w zadania 

Ad.1 
- Projekty uchwal do podj~cia na Sesji : 

Sekretarz Gminy poinformowala , ze projekty uchwal , kt6re na poprzedniej 

Sesji byly zatwierdzane do konsultacji - obecnie sa,. przygotowane do podj~cia. 


Zadna organizacja nie wniosla uwag do projekt6w uchwal poddanych 

konsultacjom. 

Dotyczy to projekt6w uchwal : 

- w sprawie : okreslenia przystank6w komunikacyjnych , kt6rych wlascicielem 


lub zarza,.dzaja,.cym jest Gmina Toszek udost~pnionych dla operator6w 

http:Przewodnicza,.cy
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i przewoinik6w oraz ustalenia warunk6w i zasad korzystania z tych 
przystank6w 

W wykazie przystank6w dopisany zostal przystanek / wiata z blachy / na 
drodze krajowej DK 40 na wysokosci wjazdu na Wrzosy. 
- w sprawie : ustalenia stawki za korzystanie z przystank6w komunikacyjnych 

/ proponowana wysokosc oplaty - 0,05 zl za jedno zatrzymanie / 
- w sprawie : oplaty za wpis do rejestru zlobk6w i klub6w dzieci((cych 

/ proponowana oplata za wpis - 10% minimalnego wynagrodzenia / 
- Projekt uchwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza 

Toszka 
Skarga zostanie przedstawiona przez Komisj(( Rewizyjn<\. do rozpatrzenia na 
Sesji Rady Miejskiej. 
- Projekt uchwaly w sprawie : odwolania Skarbnika Gminy 
Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk poinformowal , ze wsp6lpraca z 
Burmistrzem oraz Rad<\. Miejsk<\.jest dobra, a powodem rezygnacji s<\. wzgl((dy 
osobiste . 

Ad.2 
- Przewodnicz<\.cy Komisji odczytal pismo Towarzystwa Spoleczno -

Kulturalnego Niemc6w Wojw6dztwa Sl<\.skiego Kolo Toszek w sprawie 
dofinansowania w kwocie 1.500 zl planowanego projektu : Rajd szlakiem 
zamk6w i palac6w Ziemii Toszeckiej 

W podsumowaniu dyskusji Komisjajednog1osnie opowiedzia1a si(( za 
przyznaniem Towarzystwu kwoty 1.500 zl na organizacj(( w/w Rajdu. 
- Przewodnicz<\.cy odczyta1 pismo Stowarzyszenia MOTO SPORT Gliwice 

w sprawie dofmansowania w wysokosci 5.000 zl Rajdu Samochodowego . 
Projekt zaklada pol¥zenie wydarzenia z obchodami Oktoberfest oraz promocj(( 
Gminy.Kwota 5.000 zl zostalaby przeznaczona na zakup puchar6w dla 
zwyci((zc6w oraz na promocj(( i reklam(( projektu. 
Skarbnik Gminy podkrdli1 , ze na Komisji oswiaty zaproponowal, aby 
przyznac mniejsze srodki np 3.000 zl /w drodze negocjacji / , a 2.000 zl
przyznac jako dotacja dla Zamku / np. na catering / 
Komisja budzetowa poprla propozycj(( przedstawion<\. i zaakceptowana przez 
Komisj(( oswiaty. 
- Przewodnicz<\.cy Komisji odczytal pisma Pana Koniecznego w sprawie 

dofinansowania budowy placu zabaw w kwocie 5.680 zl 
Swietlica w Samowie za udzial w projekcie Dobry Pomysl otrzymala grant w 
wysokosci 5.700 zl na stworzenie placu zabaw .Niestety jest to kwota 
niewystarczaj<\.ca .1edna z najtanszych wersji placu zabaw to koszt 11.380 zl 
Burmistrz dodal , ze swietlica dziala pr((znie i pozyskuje srodki , dlatego warto 
takie dzialania wspomagac . 

http:niewystarczaj<\.ca
http:Przewodnicz<\.cy
http:Przewodnicz<\.cy
http:Przewodnicz<\.cy
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Skarbnik Gminy poinfonnowal., ze nie polemizuje w sprawie Samowa , ale 
przypomina , ze jest dopiero luty , ana dzisiejszym posiedzeniu 
rozdysponowano dose sporo srodk6w i przestrzegi , ze moze ich brakn'te w 
budzecie - wzrasta skl.adka rentowa / mam nadziejt( , ze w oswiecie 
wzrosnie subwencja / - czeka nas dose duzy wydatek 
Z-ca Burmistrza dodala , ze naleZy nagradzae tych , kt6rzy pozyskuj't 
dodatkowe srodki. 
W podsumowaniu dyskusji Komisja budzetowa wit(kszosci't gJ.os6w poprala 
prosbt( 0 dofinansowanie w wysokosci 5.700 zi dla solectwa Sarn6w na 
stwozrenie pJacu zabaw. 

Ad.3 
Czlonl<owie Komisji wnieSli nastt(puj'tce propozycje do planu pracy Komisji na 
rok 2012 : 
LUTY Program Polityki Mieszkaniowej 
MARZEC Dziaialnose Centrum Kultury "Zamek w Toszku" 

Dzialalnose Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Toszek - diagnoza 
stanu aktualnego 

KWIECIEN Polityka Gminy w obszarze Ochrony Srodowiska 
MAJ Spotkanie z Zespolem Urbanistyczno -

Architektonicznym 
Oferta teren6w inwestycyjnych 

CZERWIEC Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Toszek za 
rok 2012 

LIPIEC/SIERPIEN Polityka rolna Gminy 
WRZESIEN Propozycje do budzetu na rok 2013 

Wsp6lne 'posiedzenie z Komisj't Ochrony Srodowiska 
Powiatu 

P AZDZIERNIK Strategia Rozwoju Gminy 
LISTOPAD Ustalenie stawek podatkowych 

Zatwierdzenie taryf na wodt( i scieki 
GRUDZIEN Kostrukcj a budzetu na rok 2013 

Po wyczerpaniu porz'tdku obrad Przewodnicz'tcy podzit(kowal. zebranym za 
udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 19.30 

Przewodnicz'tcy Komisji 

M""":J!j-0k 

V 



