
Protok61 Nr 1112012 

z posiedzenia Komisji Oswiaty i Kultury 


w dniu 17 kwietnia 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz((to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz'l.dek obrad stanowi'l. zal'l.cznik do protokolu. 

W posiedzeniu udzial brali : 

1.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 

2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mr6zek 

3 .Przedstawiciele jednostek OSP Gminy Toszek 

Obrady Komisji prowadzila Z-ca Przewodnicz'l.cego Komisji Pani Irena Klausa. 

Pani Klausa powitala zebranych i przedstawila projekt porz'l.dku posiedzenia. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie przyj((li proponowany porz'l.dek obrad. 


Ad.1 
Pan Dariusz Bunda pokr6tce przedstawil funkcjonowanie jednostek OSP na 
terenie Gminy Toszek. 
Na terenie Gminy dziala 5 jednostek OSP - Toszek , Wilkowiczki , Pni6w , 
Ciochowice i Kotulin.Iednostki te funkcjonuja.. w oparciu 0 srodki budzetowe 
Gminy.Poza dzialalnoscia.. typowo ratowniczo-gasnicz'l.l gaszeniem pozarow , 
akcjami przeciwpowodziowymi czy pomoca.. niesiona.. poszkodowanym w 
wyniku wiatrolom6w , huragan6w I prowadza.. one r6wniez dzialalnosc 
spoleczno-wychowawcza...W jednostkach OSP Toszek i Ciochowice szkoleni s'l. 
mlodzi druhowie - tzw.MDP mlodziezowe druzyny pozamicze.Strazacy to 
r6wniez osoby spolecznie zaangazowane , 0 czym moze swiadczyc fakt , ze 
CZ((sto sami wykonuj'l.prace remontowe zakupuj'l.c tylko materialy : 
- remont straznicy w Kotulinie 
- remont straznicy/garazy w Toszku 
- remonty samochod6w w Kotulinie i Toszku Ilakierowanie , prace remontowe I 
Strazacy uczestnicz'l. tez w zyciu lokalnych spoiecznosci - festyny , dozynki 
Izabezpieczenia I czy tez uroczystosci religijne. 
Trzeba pami((tac , ze sa.. ochotnikami lecz mimo , ze nie musza.. stawiac si(( na 
wezwanie zawsze s'l.tam sa..potrzebni i bez nich ci((zko byloby reagowac na 
zaistniale na terenie Gminy zagrozenia - trudno liczyc na pomoc panstwowych 
sluzb I PSP I gdy zagrozenie jest duze - pow6dz - ana nich zawsze mozemy 
polegac.Lecz aby mogli sluzyc mieszkancom Gminy w potrzebie nie wolno 
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zapominae 0 koniecznosci stalego i na miarl( mozliwosci wsparcia finansowego 
tych jednostek. 
Przedstawiciel asp Wilkowiczki poinfonnowal , ze najwil(ksz't bol'tczk~s't 
uszczerbki w samochodzie tzn. uszkodzona skrzynia I sprzl(glo I oraz pl(kaj~ce 

opony. 
Pan Sulewski z asp Ciochowice podkrdlil , ze dlajednostki kon ieczny bylby 
zakup przyczepki na zaladowanie sprzl(tu. 
Dla jednostki asp w Kotulinie najwil(kszym problemem jest stary i CZl(sto 
naprawiany samoch6d - czy mozna pomyslee 0 wymianie. 
Radny Ireneusz Kokoszka podkreslil , ze asp w Toszku sarno znalazlo 
sarnoch6d - dobrzeby bylo , aby tit sam't metod~ posluzyl sil( Kotulin I strazacy 
najlepiej wiedz'tjaki to moze bye samochOd I. 
Przedstawiciel asp Pni6w poinfonnowal , ze jednostka jest prl(zna - jednakze 
nie rna szans brae udzialu w akcjach z uwagi na to , ze nie rna czym dojechae
samoch6d bl(d~cy na stanie to 30 letni ZUK .Dla jednostki konieczny jest inny 
samoch6d. 
Pan Zablocki z asp Toszek poinformowal , ze jdnostka zlozy pismo 0 

przyznanie dodatkowych srodk6w na zakup paliwa, gdyz do konca roku 
pozostala kwota 1.300 zl.Ponadto poruszyl kwestil( samochodu JELCZ , kt6ry 
jest wycofany z podzialu bojowego , a posiada nowe opony. 
Pan Zablocki przedstawil dwie propozycje : 
II strazacy doloz't z wlasnych pienil(dzy na uruchomienie tego samochodu na 

tyle , aby go mozna bylo sprzedae , a pozyskane ze sprzedazy srodki 
pozostan~ w jednostce 

21 samoch6d podda sil( zlomowaniu , a opony przelozy sil( do sarnochodu asp 
Wilkowiczki 

Burmistrz Toszka wyjasnil , ze strazacy zdaj't sobie sprawl( z tego , ze srodk6w 
jest niewiele.1ednakZe kazdego roku staramy sil( cos wil(cej zrobie - np w roku 
ubieglyrn zakupiono samoch6d dla asp Toszek.Zastanowimy sil( nad 
Kotulinem - moze trafi im sil( dobra okazja.1ezeli chodzi 0 straznicl( - to temat 
jest otwarty .Wsytuacji kiedy duzo wil(cej innych zadan to trudno jest wydae 
kwotl( 1 min zl - bl(dziemy szukae innych rozwi!l:Zan.Nawi'tzuj'tc do zakupu 
paliwa Burmistrz podkrdlil , ze jest ono poza straz't, bo zawsze jak jest 
potrzeba - to ono jest. 
Przedstawiciel asp zapytal ; a co z samochodem dla Pniowa ? 
Z-ca Burmistrza zaproponowala , aby poszczeg6lne jednostki asp ustalily 
hierarchil( zakup6w. 
Prezes Zarz'tdu Gminnego asp Pan Giemza w trakcie swojej wypowiedzi 
dotycz'tcej hierarchii zakup6w stwierdzil , ze takie decyzje powinni 
podejmowae urzl(dnicy. 
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Z-ca Burmistrza dodala , ze strazacy majC\. mozliwose pozyskiwania drzewna 
po przeprowadzonej wycince. 
Pan Zablocki poinformowal , ze strazacy majC\. zal , gdyz po ostatniej informacj i 
o wycince - okazalo sil( , ze ktos inny wykonal praCI(. 
Pani Burmistrz zaprzeczyla tym SlOWOlll - twierdzC\.c , ze dose dlugo czekano na 
decyzj l( strazak6w . Po dlugim okresie oczekiwania i braku decyzji strazak6w 
podjl(to decyzjl( 0 wykonaniu zadania przez kogos innego. 
Przedstawiciel OSP Pni6w ponownie zapytal : co z samochodem dla Pniowa ? 
Radny Kokoszka wyjasnil , ze Burmistrz informowal , ze rok rocznie pr6bujemy 
cos dodatkowo zakupic , a wil(c moze roku przyszlym 
Na pytanie Pana Kokoszki : jakie kwoty SC\. pozyskiwane z Kraj owego Systemu 
Ratownictwa - Pan Zablocki wyjasnil , ze nie SC\. to kwoty stale .1edno tka w 
Toszku , kt6ra miesci sil( w jednostkach pozyskujetcych najwyzsze kwoty - w 
roku ubieglym otrzymala ok. 5.600 zl 
Kolejne pytanie Pana Kokoszki dotyczylo : czy warto bye w Krajowym 
Systemie ? wydajemy np. 50.000 zJ: , a pozyskujemy 5.600 zJ:. 
Pan Giemza wyjasnil , ze w roku ubieglym byJ:o to tylko 6 wyjazd6w poza teren 
Gminy. 
Przedstawiciel OSP Pniowa dodal , ze straiacy peJ:niet sluzbl( polegajetcC\. na 
ratowaniu zycia i mienia - nie da sil( wszystkiego przeliczyc na pienietdze. 
Pan Zablocki podkreslil , ze dzil(ki uczestnictwu w Krajowym Systemie 
Ciochowice np dostaly pompy , Toszek drabiny , a OSP Kotulin samoch6d od 
PSP. 
Radny Andrzej Morciniec stwierdzil , ze po wycince drzew na Podzamczu 
pozostawiono gall(zie - gall(zie nalezet do drzewa - radny zwr6cil sie 0 

uporzetdkowanie tego terenu. 
Kolejnet sprawet zgloszonC\. przez radnego na wniosek mieszkanc6w Osied la bylo 
usunil(cie "Grzyba" , kt6ry grozi zawaleniem. 
Z-ca Burmistrza poinformowala , ze zlozono ponownie wniosek 0 

dofinansowanie projektu TOSZKOLAND , jak sil( zakwalifikujemy to 
przystctPimy do dzialania , na chwil( obecnet zabezpieczymy. 
Pan Potkowa zwr6cil sit( z prosbC\., aby pamil(tae 0 sprzl(gle w samochodzie OSP 
Wilkowiczki i dodal , ze strazacy cZl(sto rezygnujC\. z wyplaty 10 zl na konto 
koniecznych zakup6w dla strazy. 
Pani Klausa odczytala pismo OSP w Kotulinie w sprawie przeznaczenia 
srodk6w w wysokosci 5.000 zl na wykonanie nowego szamba poza terenem 
OSP Kotulin. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze w gminie rozpoczl(to proces zwiC\.zany z 
budowC\. przydomowych oczyszczalni sciek6w - w przyszlym roku bl(det 
dostt(pne srodki - to wtedy to zadanie bl(dzie wykonane. 
Przedstawiciel OSP Kotulin zaakceptowal informacjt( Burmistrza i dodal , ze 
w/w pismo powstalo z myslet 0 tym projekcie. 
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Z-ca Przewodniczqcego Komisji Pani Klausa podziC(kowala przedstawi ielom 

OSP za udzial w posiedzeniu i zaproponowala 5 min przerwy. 

Po przerwie : 

Ad.2 
Kierownik OPS Pan Jakub Janiak oraz Pani alicja Kalmuk omowili projekt 
uchwaly w sprawie : przyjC(cia Oceny Zasobow Pomocy Spotecznej Gminy 
Toszek. 
Zgodnie z ustaw'l. do 30 kwietnia kazdego roku zachodzi koniecznosc 
przedstawienia Radzie takiej oceny.Ocena powstala w oparciu 0 analizC( lokalnej 
sytuacji spolecznej i demograficznej - i stanowi podstawC( do planowania 
budzetu na rok nastC(pny.Umozliwi odpowiedz na pytania : co posiadamy i czy 
zasoby te S'l. adekwatne do rzeczywistych potrzeb mieszkancow. Wiedz'lc czego 
brakuje mozna projektowac no we zadania i szukac takich rozwi'lzafi , ktore bC(d'l. 
zapobiegaly wykluczeniu spolecznemu. 
NastC(pnie Pan Janiak omowil poszczegolne rozdzialy oceny. 
Na podstawie przygotowanej oceny nasunC(ly siC( nastC(puj'lce wnioskj dotycz'l.ce 
potrzeb w zakresie pomocy spolecznej 
- systematycznie wzrasta liczba osob w podeszlym wielcu - ok. 20% i rosnie 
CZC(sc osob - niezdolnych do samodzielnej egzystencji korzysta z UShlg 
swiadczonych przez stacjC( CARIT AS , a Ci ktorym ta pomoc nie wystarcza S'l 
kierowni do Domow Pomocy Spolecznej.W DPS-ach przebywajuz 25 osob, a 
kolejne 5 oczekuje na umieszczenie.Systematycznie wzrasta koszt oplaty za 
pensjonariuszy. W 2009 r. odplatnosc gminy za pobyt w DPS wynosi la 184.000 
zi .Szacuje sie, ze w 2012 r. wynosic ona bC(dzie 450.000 zl 
W celu zabezpieczenia potrzeb osob starszych , ktorymi nie mog'l. zajmowac siC( 
najblizsi proponuje siC( utworzenie domu dziennego pobytu.Dla podtrzymania 
sprawnosci psychicznej i fizycznej dla uczestnikow domu bC(dzie prowadzona 
terapia zajC(ciowa , rehabilitacja ruchowa , zajC(cia sportowo-rekreacyjne oraz 
imprezy kulturalne. 
W trakcie dyskusji w powyzszym temacie zaproponowano rozwazenie 
mozliwosci wykorzystanie do tego celu pomieszczen Szpitala 
Psychiatrycznego / jest zainteresowany takim dzialaniem / , a takze mozliwosci 
gotowania posilkow na terenie stolowek placowek oswiatowych. 
Kierownik OPS-u zwrocil radnym uwagC( na to , ze dom dziennego pobytu nie 
przejmie osob z DPS-u.-moze jedynie nieco ograniczyc ich liczbC(. 
Dla podtrzymania dobrej kondycji osob starszych proponuje siC( rowniez 
utowrzenie Klubu Seniora. 
-kolejn'l. grup'l wymagaj'l.cG\. wsparcia S'l. osoby bezropbotne. 
W celu wsparcia tej grupy w roku 2012 planuje siC( w ramach programu 
systemowego szkolenie zawodowe dla 20 osob bezrobotnych - przyszlej kadry 
spoldzielni socjalnej , ktora ma powstac na terenie Gminy w 2013 r. 
Planuje siC( takze utworzenie Klubu Integracji Spolecznej. 

http:wymagaj'l.cG
http:dotycz'l.ce
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W odpowiedzi na wypowiedz radnego Morcinca , kt6ry poinformowal , ze 
uczestnicy prac spolecznie uzytecznych skarzq sie na to , iz nie mogq pracowae 
zimq np. przy odsniezaniu - Burmistrz Toszka wyjasni:l. , ze w momencie kiedy 
zostanie utworzona Sp6l:dzielnia b~dzie to mozliwe. 
Pytanie radnego Kuca dotyczyl:o : czy w dalszym ciqgu zamiast oplacae obiady 
dzieciom w szkolach daje si~ pieniqzki rodzcom ? 
Pani Kal:muk poinformowal:a , iz mimo tego , ze nie by:l.o problem6w z tym 
zeby pieniqdze byly przeznaczane na inny cel - odstapiono od takiego sposobu 
posil:ki dla dzieci Sq opl:acane w plac6wkach oswiatowych. 
Komisja nie wniosla uwag do om6wionego projektu uchwaly. 
Pani Kl ausa podzi~kowala Panu .Taniakowi i Pani Kalmuk za udzial w 
posiedzeniu Komisji. 
- kolejnym projektem jest uchwala w sprawie : uchwalenia "Gminnego 
programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest dla Miasta i 
Gminy Toszek na lata 2012 - 2032. 
Na poprzedniej Sesji projekt zostal zatwierdzony do konsultacji .Do dnia 
dzisiejszego zadna organizacja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia CieSlik om6wila projekt uchwal:y w 
sprawie : udzialu Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach Programu 
Operacyjnego Kapital Ludzki wsp6lfinansowane ze srodk6w Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego 
Projekt dotyczy udzialu w projektach Priorytetu IX- Rozw6j wyksztal:cenia i 
kompetencji w regionach : Dzialanie 9.1.2 i Dzia1anie 9.4, a takZe 
upowamienia Burmistrza Toszka do podejmowania dzialan zwiqznych z 
projektami : zglaszania, zatwierdzania oraz zawierania um6w. 
Komisja nie wnios1a uwag do przedstawionego projektu uchwa1y. 
Burmistrz Toszka om6wil: : 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy zwi~kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie 0 kwot~ 
5.700 zl: I kwota przyznana przez ING I z przeznaczeniem ich na stworzenie 
placu zabaw przy swietlicy opiekunczo-wychowawczej w Samowie w ramach 
projektu "Sportowy plac zabaw na koncu swiata" 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 200.000 zl I konkretna 
kwota zostanie pod ana na Sesji - moze bye wyzsza I , kt6re stanowiq wk1ad 
w:l.asny na realizacj~ zadania "Wirtu@lny Urzqd - budowa i wdrozenie 
zintegrowanego systemu wspomagania zarzqdzania w administracj i wraz z 
platformq eiektronicznych uslug publicznych dla mieszkanc6w Gminy Toszek" 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj nego Wojw6dztwa Slqskiego na 
lata 2007 - 2013 , Priorytet II Spo:l.eczenstwo Informacyjne , dzialanie 2.2 
Rozw6j elektronicznych uslug publicznych . 
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Burmistrz Toszka poinformowal , ze zlozenie wniosku do w/w projektu pozwoli 

nam pozyskanie dofinansowania na rozwiqzanie teleinformatyczne , ktore 

pozwoli od roku 2015 prowadzic zadania Urz~du w wersji elektronicznej. 

System b~dzi e ulatwia! prac~ .Wdrozenie nastqpi pod okiem specjalistow. 

Przez kolej ne 5 lat nie bttdzielllY ponosic kosztow eksploatacji.Na kazdym 

szczeblu b~dzie zak!adana baza danych. 

Wymagany wklad wlasny wynosi 15% .Dokladn<l kwottt poznamy na Sesji . 

Ponadto Burmistrz poinformowa1: , ze na Sesj~ zostanie przygotowany jeszcze 

jeden projekt uchwaly , ktory b~dzie dotyczyl zabezpieczenia wkladu wlasnego / 

20% / na realizacj ~ projektu oswiatowego pod nazw'l Cyfrowa Szko1:a. 

Kolejna spraw<l0 ktorej Burmistrz poinformowal czlonkow Komisji , byla 

prosba Pana Krzeminskiego / nauczyciel SP w Toszku / 0 dofinansowanie w 

wysokosci 1.700 z1: organizacji Wojewodzkiego Konkursu Edukacji 

Regionalnej . 

Obrady Komisji opuscil radny Andrzej Morciniec.W glosowaniu bierze udzial 6 

radnych. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie / za - 6 / przychylili si~ do w/w prosby. 


Ad.3 
Prokuratura Okr~gowa w Gliwicach zaskarzyla do Wojewodzkiego S'ldu 
Administracyjnego w Gliwicach uchwa1:~ Rady Miejskiej w Toszku w sprawie : 
ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta i gminy 
Toszek oraz zwolnien od podatku na rok 2012 .Zaskarzen ie dotyczy zapisu 
w § 2 pkt 5, ktory zwo lnienia z podatku gruntow i budynkow stanowi<lcych 
wlasnosc gminy- co zdaniem prokuratury jest zwolnieniem podmiotowym , do 
kt6rego Rada Miejska nie ma ustawowych kompetencji. 
Obecnie Radca Prawny przygotowuje odpowiedz na skargtt - b~dzie ona 
przedstawiona na Sesji Rady Miejskiej. 

Ad.4 
W podsumowaniu dyskusji nad sposobem rozpatrzenia skargi Pana Edwarda 
Szohysika Komisja oswiaty w wyniku przeprowadzonego glosowania : 
za przeprowadzeniem postfijJowania wyjasniajqcego przez Komisjft: Rewizyjnq
- g fosowafo 2 czlonk6w Komisji 
za przeprowadzeniem postfijJowania wyjasniajqcego pzrez calq Radft: 
- glosowalo 3 czlonk6w Komisji 
wstrzymal sift: od gfosu - 1 czfonek Komisji 
wi~kszosci<lglos6w zaproponowala, ze postepowanie wyjasniaj<lce 
przeprowadzi cala Rada . 

Ad.S 
Czlonkowie Komisji zapoznali si~ z pismami : 

http:eksploatacji.Na
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- Rady Soleckiej Pniowa oraz Komitetu Organizacyjnego w sprawie 

dofinansowania cyklicznej imprezy kulturalnej "Dni Historii Pniowa" w 

wysokosci 3.500 zl'. 

Po om6wieniu i zapoznaniu sit( z preliminarzem wydatk6w Komisja oswiaty 

wit(kszosci'l. glos6w / 5:0 : 1 / opowiedziala sit( za przyznaniem wnioskowanej 

kwoty na organizacjt( w/w imprezy. 

- Stowarzyszenia Motocyklist6w "Ajski" w sprawie dofinansowania w 

wysokosci 3.000 zl III Motocyklowego Zlotu Zlotej Kaczki , kt6ry odbt(dzie sit( 

w dnia 11-13 maja br. 

Komisja jednoglosnie / za-6 / opowiedziala sit( za przyznaniem w/w srodk6w. 


Ad.6 
Czlonkowie Komisji oswiaty zapoznali sit( z pismem I Wicewojewody 
SI'l.skiego w sprawie dotycz'l.cej repatriacji. 

Po wyczerpaniu porz'l.dku obrad Z-ca Przewodnicz'l.cego Komisji Pani Irena 
Klausa podziekowala za udzial i zakonczyla posiedzenie 0 godz. 18.50 

l 
I :,ro bk Z-ca Przewo r~~ e~o Komisji 
\ 

Dor 

\ 
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