
Protok61 Nr 12/2012 

z posiedzenia Komisji Oswiaty i Kultll ry 


w dnill 18 czerwca 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 


Lista obecnosci i Porzildek obrad stanowiil zalilcznik do protokolu. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 
1.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3.Skarbnik Gminy Pani Krystyna Roszak 
4. ierownik referatu NRS Pani Teresa Kurzawa 
5.Kierownik OPS Pan Jakub Janiak 
6.Inspektor Pani Malgorzata Por~bska 
Przewodniczilcy Komisji powital zebranych , przedstawil projekt porzi\.dku 
obrad i zaproponowal przeniesienie pkt.4 do pkt.l 
Obecni na posiedzeniu czlonkowie Komisj i jednoglosnie / za - 5 / przyj eli 
propozycj~ Przewodniczilcego i zaakceptowali porzildek obrad . 

AdA 
Pani Malgorzata Por~bska poinformowala , ze : 
- w najblizszej gazecie samorzildowej znajdzie si~ informacj a skierowana do 

organizacji pozarzildowych , aby zastanowily si~ 0 jakie dotacje b~di\. 
wyst~powac .W miesiilcu wrzesniu planowane jest spotkanie , na ktorym 
b~dzie przedstawiony tryb skladania wnioskow , sposob rozliczenia , a takze 
wymagane dokumenty 

- rozpocz~te zostanie szczepienie dzieci przeciwko meningokokom 
zabezpieczona na ten cel kwota w budzecie b~dzie nizsza , gdyz propozycja 
hurtowni jest nizsza od zakladanej 

- Rozporzildzenie Rady Ministrow okreslilo Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego , w ktorym uj~lo zadania dla Gmin.Przy pomocy 
powolanego zespolu koordynuj ilcego nalezy opracowac : 
- lokalny program promocji zdrowia psychicznego do ktorego wymagana 

opinia Agencji Technologii Medycznych 
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- program zapobiegania przemocy w rodzinie , szkole i srodowisku 
- lokalny program infOllliacyjno-edukacyjny sprzyjaja,cy postawom 

zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdzialaja..cy dyskryminacji wobec osob 

z zaburzeniami psychicznymi 


- program zwirrkszenia dostrrpnosci i zmniej szenia nierownosci w dost~pie do 
r6Znych form srodowiskowej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej , w tym 
zwlaszcza form niezbrrdnych do tworzenia centrow zdrowia psychicznego 

- program poszerzenia , zroznicowania i unowoczesnienia pomocy i opal'cia 

spokcznego dla osob z zab urzeniami psychicznymi w zakresie pomocy : 

bytowej , mieszkaniowej , stacjonamej , samopomocy srodowiskowej 


- program rozwoju zr6znicowanych form wspieranego zatrudnienia 
i przedsirrb iorczosci spolecznej dostosowanych do potreb osob z zabufzeI1iami 
psychicznymi 

- program ochrony zdrowia psychicznego zawieraja..cy szczegolowy 

harmonogram uwzglrrdniaja..cy realizacjrr w/w programow 


- corocznie aktualizowany przewodnik informuja,cy 0 dostrrpnych fOlmach 

opieki zdrowotnej , pomocy spolecznej i aktywizacji zawodowej dla osob 

z zaburzeniami psychicznymi 


Zaproszenia do udzialu w pracach Zesporu wyslano mirrdzy innymi do 
kierownikow jednostek organizacyjnych , osrodka zdrowia PULS , Szpitala 
Psychiatrycznego i organi zacj i pozarzdowych .Akces do pracy w Zespole do 
tej pory zglosila dyrektor Szpitala Psychiatrycznego i przedstawiciel 
organizacji pozarza..dowej.Prace rozpoczna.. sirr w okresie wakacyj nym .lstnieje 
mozliwosc utworzenia odrrrbnych program ow , alba jednego duzego , w 
ktorym wszystko zostanie zebrane. 
W odpowiedzi na pytanie Pana Kokoszki - Pani Pon,bska poinfOllliowala , ze 
do napisania program ow nie jest konieczna pomoc firm zewnrrtrznych , 
postaramy sie we wlasnym zakresie - kandydaci na czlonkow Zespotu byli 
informowani , ze uczestnictwo jest nieodplatne. 

Po wysluchaniu informacji Przewodnicza,cy Komisji podzirrkowal Pani 

Porrrbskiej za udzial w posiedzeniu. 

Na posiedzenie przybyl radny Krzysztof Bartnicki - w glosowaniu b'tdzie bralo 

udzia16 czlonkow Komisji. 


Ad.1 
Komisja nie wniosla uwag do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy 
Toszek za rok 2012 

Ad.2 
Czlonkowie Komisji zapoznali si't z proj ektami uchwal przygotowanym i na 
Sesjrr Rady Miejskiej : 
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11 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 201 1 rok 
21 w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytulll 

wykonania budzetu Gminy Toszek za rok 2011 
31 w sprawie : zmiany statutll Centrum Kultllry "Zamek w Toszkll" 
Bunnistrz wyjasnif , ze zmiana dotyczy dopisania w § 6 pkt. 3 slowa 
" i sportowe" - stworzy to mozliwosc pozyskania srodk6w na real izac.i re imprez 
kliituraino-sportowych . 
Komisja nie wniosla lIwag do w/w projektu. 
41 w sprawie : lIchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla 

Gminy Toszek na lata 2012 - 2015 , z perspektyw,\na lata 2016-20 19 " 
Kierownik Referatu Nieruchomosci , Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Pani 
Teresa Kurzawa wyjasnila , ze aktualizacja polega na wprowadzeni u wi~kszej 

ilosci zapis6w dotycz<tcych ochrony zasob6w wodnych.Poprzedni program 
kladl nacisk na nisk<t emisj~ - dzil(ki czemu stosowano doplaty do piec6w 
ekologicznych.Obecna aktualizacja pozwoli na zastosowanie doplat do wywozu 
nieczystosci plynnych z indywidualnych gospodarstw. 
W odpowiedzi na pytanie Pana Kokoszki : kto moniloruje program , kto jest 
odpowiedzialny ? Pani Kurzawa poinformowala , ze monitorowanie prowadzi 
si~ na biez<tco , corocznie trzeba zdawac sprawozdania z realizacj i progr-amll , a 
odpowiada referat NRS. 
51 w sprawie : zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze poprzedni plan Aglomeracj i obejmowal 
swoim zasil(giem miejscowosci Boguszyce , Ciochowice , Pawlowice, 
Pi sarzowice , Pluzniczka , Sarn6w i Miasto Toszek.Z lIwagi na koniecznosc 
wywiatzania sil( z realizacji sieci kanalizacyjnej objl(tej wyznaczon<t 
Aglomeracj<t do roku 2015 I wym6g Krajowego Programu Oczyszczania 
Sciek6w Komunalnych 1- Gmina Toszek przystapila do opracowania zmiany 
Aglomeracji, kt6ra obejmuje miasto Toszek oraz te miej scowosci , w kt6rych 
jest kanalizacja . W roku przyszly planuje siy przygotowanie dokllmentacji na 
dokonczenie kanalizacji na Oraczu , a w 2014 roku planuje sil( przeprowadzenie 
przetargu.R6wnolegle b~dzie realizowany program budowy przydomowych 
oczyszczalni sciek6w. 
61 w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na ok 2012 
Projekt dotyczy : 
- zwil(kszenia dochod6w w budzecie 0 kwotl( 250.000 zl pochodz<tcych z 

podatku od nieruchomoSci od os6b prawnych 
- zmniejszenia dochod6w w Dz.758 0 kwotl( 78.214 zJ - zmnicjszona cz"sc 

oswiatowa subwencji og61nej 
- zmniejszenia wydatk6w w Dz.801 0 kwotl( 51.000 z1- srodki zabezpieczonc 

dla SP w Toszku na program Cyfrowa SzkoJa I wydatki bic7.<tce 23.000 :<:1 , 
wydatki maj'l.tkowe 28.000 zl I 
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- zmniejszenia wydatk6w w Oz, 9000 kwotl( 247.214 zl srodki zabezpieczone 
na realizacjl( budowy oczyszczalni sciek6w w Paczynie - w roku bicz'l.cym 
inwestycja nie bl(dzie realizowana 

- zmniejszenia w § 950 wolnych srodk6w 0 kwotl( 470.000 zl 
7/ w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 J2 
Projekt dotyczy : 
- zmniejszenia wydatk6w w Oz. 926 0 kwotl( 25.700 zl / srodki pozostaly po 

przeprowadzeniu przetargu na ORLIKA / 
- zwil(kszenia wydatk6w w Oz. 750 rozdz. 75023 0 kwotl( 2.700 zt z 

przeznaczeniem ich na zakup uS1ug telekomunikacyjnych 
- zwil(kszenia wydatk6w w Oz. 750 rozdz. 75095 0 kwotl( 23.000 z! na inkaso 

dla soltys6w 

Ad.3 
Czlonkowie Komisji zapoznali s i ~ 
- z pismem Oyrektora SP w Kotulinie w sprawie przyznania srodk6w w 

wysokosci 21.050 zl na adaptacjl( bylej sali gimnastycznej dla potrzeb 
oddzialu przedszkolnego 

W podsumowaniu dyskusji - Komisjajednoglosnie zaproponowala, aby srodki 
na adaptacjl( pomieszczenia byly wydatkowane z budzetu plac6wkiJezeli na 
funkcjonowanie szkoly zabraknie srodk6w b~da,. one zwr6cone poJ koniec 
bieza,.cego rokl! . 
- pismem Prezesa Kola Pszczelarzy w Toszku z prosba 0 dofinanso wanie 

uroczystosci zwia,.zanych z 50-1eciem istnienia Kola. 
W trakcie dyskusji Skarbnik Gminy podkreslila, ze organizacjom 
pozarza,.dowym z budzetu Gminy mozna jedynie dofinansowac realizacjl( tych 
zadan , kt6re sa,.zadaniami wlasnymi gminy. 
W podsull1owaniu dyskusji Komisja oswiaty wil(kszoscia,. glos6w 
zaproponowala zwiykszenie dotacji dla CK 0 kwoty 2.500 zl z przeznaczeniel11 
ich na wsp61organizacjl( il11prezy prol11uja,.cej zdrowa,. zywnosc . 
- pismem UKS Toszecka Grupa Kol arska 0 przyznanie srodk6w w wysokosci 

3.700 zl na zakup 15 komplet6w stroj6w kolarskich. 
W podsumowaniu dyskusji Komisj a oswiaty jednoglosnie zaproponowala 
przekazania z Oz. 926 rozdz. 92695 kwoty 3.700 zl do Oz. 750 - promocja na 
sfinansowanie zakupu stroj6w kolarskich prol11uja,.cych nasz'l.glll inl( . 

Ad.2 
Przybyiy na posiedzenie KOl11isji Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Pan 
Jakub Janiak om6wil : 
- projekt uchwaly w sprawie : zatwierdzeni a przysta..pi nia Gminy Toszek do 

realizacji projektu system owego "Aktywny Rozw6j Zawodowy - Szans~ na 
sukces " wsp61f:nansowanego 7. Unii F.uropej skiej w ramach Europejskiego 
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Funduszu Spo!ecznego - Program Operacyjny Kapital Ludzki - Priorytet VII , 
Dzialan ic 7.1 , Poddzia!an ie 7.1.1 

Projekl dotyczy zatwierdzenia przysta.pienia do realizacj i projcklu "Aklywny 
ROLw6j Zawodowy - Szansa.. na sukces " w latach 20 12 - 201 3 
- projckl uchwa!y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12 
Projekt dotyczy : 
- zwil(kszenia dochod6w w Dz. 8520 : 

- doflnansowanie projektu "Aktywny Rozw6j Zawodowy - SzallsC\.lla sukces" 
w wysokosci 107.048,62 z1 

- dotacja na realizacjl( Resortowego Programu "Asystent Rodziny" w 
wysokosci 8.878 L! 

- zmniejszenia wydatk6w w Dz.926 0 kwotl( 22.303,31 zl I z O Rl. IKA I z 
przeznaczeniem srodk6w na realizacjl( w/w projekt6w w OPS I \~ kbd 
wlasny: 18.497,31 zl na "Aktywny Rozw6j Zawodowy - Szansa,. na sukces" i 
3.806 zl na "Asyslenta rodziny" I 

Po przekazaniu informacji Przewodnicza..cy Komi sji podzit(kowal PanLi 
laniakowi za udzial w posiedzeniu. 
Rurmistrz poinformowal , ze bl(dz.ie przygotowany jeszcze jeden projekt 
uchwaly w sprawie zmian w budzecie , kt6ry bl(dzie dotyczyl przekazani 
srodk6w dJa CK na realizacjl( projektu dotycz'1.cego odremontowan ia sludni na 
dziedzincu zamkowym.Calosc projektu okreslono na kwote ok. 39.000 zl- z 
czego wklad wlasny Gminy bl(dzie na poziomie ok. 14.000 zl 
Ponad lo l3L1 rmi strz przedstawil pismo PKS-LI w G li wicach , kl6re dotyczy 
kolejnyc h zawieszonych kurs6w autobusowych na terenie naszej Gminy. 
Burmistrz dodal , ze w tej sprawie wraz z w6jtami i burm istrzami gmin 
osciennychjest um6wiony na spotkanie z Prezesami PKS. 
Radny Adam Konieczny poinformowal , ze sprzedawcy rozbij aj a..cy namiolY na 
odpust w Toszku wbijali prl(ty w kostkl( brukow'l.W odpowicdzi na uwagi 
mieszkanc6w nie bylo zbytniej reakcj i.Radny podkreslil koni eczno ' 6 Z\ 'rocenia 
uwagi na w/w sp~aw« , aby w przyszlosc i sit( to nie powtorzylo. 

Po wyczerpaniu porza,dku obrad Przewodnicz'1.cy Komi sj i podzil(kowal za udzial 
i zakonczyl J10siedzenie 0 godz. 17.30 

Przewodni cz<'\.cy Komisji 

i\dal11~ny 

http:Przewodnicz<'\.cy
http:Przewodnicz'1.cy
http:bl(dz.ie

