
Protok61 Nr 10/2012 

z posiedzenia Komisji O§wiaty i Kultury 


w dniu 20 marca 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowi'l zahl.cznik do protokolu. 

W posiedzeniu Komisji udzial brali : 

I.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
2.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por~bska 
3.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
4.Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok 
5.Kierownik ZRP Pani Dominika Gminska 
6.Przedstawiciele firmy SMART 
Przewodnicz'lcy Komisji Pan Adam Konieczny powital zebranych i przedstawil 

projekt porz'ldku posiedzenia. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie / za-5 / przyj~li proponowany porz'ldek 

obrad. 


Ad.! 
Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok poinforrnowal , ze promocja Gminy 
jest wielokierunkowa i skladaj'l si~ na ni'l mi~dzy innymi : 
- materialy promocyjne powstale za srodki otrzymane z projektu 
- foldery w wersji polskiej , niemieckiej i angielskiej 
- kalendarium imprez 
- publikacje na stmie miesi~cznika powiatowego dot. zabytkow gminy Toszek 
- tworzenie nowej strony internetowej - publikacja pocz'ltek kwietnia 
- nowe logo 
- udzial w Targach Turystycznych / ze wzgl~du na koszty udalo si~ 

wynegocjowac kawalek stoiska od PTTK-u ,a na targach w Zabrzu Starostwo 
Powiatowe podzieli si~ z nami miejscem / 

- cykl imprez plenerowych 
- emaile / ok. 1.000/ z ofert'l dla szk61 na zwiedzanie Zamku. Planowane jest 

nieodplatne przeszkolenie przewodnik6w przez profesora Jana 
Lewandowskiego. 

- wyst~py zespol6w i sekcji na festynach , konkursach itp - S'l rowniez 
znakomit'l okazj'l do promowania gminy 
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- utworzenie galerii w zamkowej kawiarni na kt6rej b«da.c wystawiane prace 
lokalnych , fotograf6w , artyst6w itp 

Pan Dyrektor poinformowal takze , ze istnieje rea Ina szansa na wygranie 
projektu dotycza.ccego odkrycia i wyremontowania studni na dziedzincu 
W odpowiedzi na pytanie radnego Bartnickiego dot. oznakowania zjazd6w z 
autostrady informacja.c 0 zamku w Toszku - Pan Czok wyjasnil , ze 
zafunkcjonowaly dwa znaki do strony Byciny , na A-4 narazie nie planuje si« 
takiego oznakowania.Niemniej temat jest wazny i Dyrektor podkreslil , iz za 
jakis czas b«dzie czynil ponowne starania , aby doprowadzic do ustawienia 
takich znak6w. 
Kolejne pytanie radnego dotyczylo : na jakim etapie temat zwia.czany z Via Regia 
I szlak Sw.Jakuba I - Pan Czok wyjasnil , ze Centrum Kultury nie bierze w tym 
udzialu. 
Radny Andrzej Morciniec poinformowal: , ze Towarzystwo Przyjaci6l: Ziemii 
Toszeckiej zajmuje si« znakowaniem . 
Ponadto Pan Morciniec zwr6cil si« do Dyrektora 0 wykaz zaj«c , kt6rymi 
dysponuje Centrum Kultury w porozumieniu ze szkol:ami. 
Po wyczerpaniu tematu Przewodnicza.ccy Komisji podzi«kowal Dyrektorowi CK 
za udzial w posiedzeniu Komisji. 
Kierownik Referatu Zam6wien Publicznych , Rozwoju i Promocji Pani 
Dominika Gminska podkreSlila, ze promocja powinna si« opierac na 
dokumencie jakim jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy. Zaklada ona 
powstanie Programu Promocji Grniny - niestety takiego programu nie rna . 
Dop6ki nie b«dzie tego dokumentu nie mozna opracowac drugofalowego 
dzialania. 
Pani Gminska poinformowal:a 0 dokonaniach oraz planach referatu w zakresie 
promocJI : 
- dzi«ki wspraciu lokalnych przedsi«biorc6w udal:o sie wydac dwuj«zyczny 

folder promuja.ccy gmin« Toszek 
- udal:o si« zakupic kubki z emblematami gminy 
- dzi«ki PlAP-om dysponujemy mapa.c Powiatu Gliwickiego 
- aby pozyskac srodki na zkup materialow propmocyjnych zlozono wniosek 

aplikacyjny 0 dofinansowanie z funduszy unijnych !PROWl projektu 
obejmuja.ccego stworzenie oferty promucuja.ccej Gmin« wraz z mobilnym 
punktem informacji turystycznej.Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany 
przez Rad~ LGD Spichlerz G6rnego Sla.cska - trwa weryfikacja w Urz~dzie 
Marszalkowskim 

- pozyskano sponsora , kt6ry ufundowal baner promujqce kluby sportowe 
i zach~cajqcy do ich dofinansowania poprzez przekazanie 1 % podatku. 
W ramach akcji "Wspieraj sport w Gminie Toszek " rozpowszechniono 
ulotki i plakaty 
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- wspolnie z Nowinami Gliwickimi wydano kalendarz , w ktorym jeden z 
miesi~cy przyznano gminie Toszek 

- przygotowano i wystawiono stoiska na "Swi~cie Lasu" w Katowicach oraz 
na dozynkach powiatowych w Wilczej 

- wspolnie ze szko1a.. spo1eczna.. w Gliwicach zorganizowano na terenie gminy 
warsztaty fotograticzne 

- przymierzamy si~ do udzialu w konkursie ekologicznym na kampani~ 
ekologiczna..1 mozna pozyskac 20.000 zl I 

- razem ze Spichlerzem Gornego SIa..ska oraz przy pomocy lokalnie dzialahcych 
stowarzyszen zorganizowalismy Spichlerzowy Turniej Solectw i Toszecki 
Jarmark Adwentowy 

- promocja zewn~trzna skierowana do szerszej grupy odbiorcow prowadzona 
jest w prasie , Intemecie oraz na organizowanych imprezach . 
Materialy promujq.ce nasza.. gmin~ ukazaly si~ w Nowinach Gliwickich oraz 
Rzeczpospolitej w dodatku Polskie Miasta i Regiony "Tu warto warto bye, to 
warto zobaczyc" 
W prasie ukazuja.. si~ takze zyczenia swia..teczne. 
Prezentacja gminy dost~pna jest rowniez na znanych portalach informacyjno 
turystycznych I np. Polska Niezwyk1a , Gminy Turystyczne oraz 
mmmojemiasto.pi - skupiaja..cy 10 portali najwi~kszych miast Polski I 
Przygotowywana jest prezentacja w portalu Goscinna Polska 

- przygotowano zbiorcze kalendarium imprez I terminy moga.. ulec zmianie 
na stronie internetowej b~dzie ukazywa1a si~ aktualizacja I 

- w roku biezqcym planowana jest organizacja imprezy K witna..cy Toszek . 
Celem tego projektu jest ukwiecenie p1yty toszeckiego rynku i promocja 
lokalnych produktow ogrodniczych i florystycznych 

- niewa..tpliwym zrodlem informacji przydatnych dla mieszkancow jest gminm. 
gazeta samorzqdowa , w ktorej oprocz bieza..cych i istotnych infonnacj i 
przekazywana jest takze infonnacj a 0 kontaktach z gmina.. partnersk'l. w 
Hohenau.Ostatnio nawia..zano takze kontakt z gmina..Halicz na Ukrainie . 

- staramy si~ budowac pozytywny wizerunek Urz~du.Opracowano wizytowki 
dla referatow , ujednolicono identytikatory , opracowano wzor pisma 
wychodza..cego z Urz~du. 

- w plebiscycie "EURO - GMINA" gmina Toszek zostala laureatem i otrzymala 
tytullidera w dziedzinie "Innowacyjne rozwia..zania w edukacji" 

- zgloszono Toszek do programu "Budujemy Sportow'l.Polsk~" 
- zlozono wniosek promuja..cy Urz'l.d , ktory pozwoli na zakup sprz~tu 

koniecznego do uruchomienia E-Urza..d 
- w roku biez'l.cym promocja gminy zostanie ukierunkowana na infromatyzacj~. 
Rozpocz~to dzialania w kierunku utworzenia nowego serwisu intemetowego , 
ktory b~dzie podzielony na 3 strefy : dla mieszkanca , dla inwestora oraz dla 
turysty. 

http:promujq.ce
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Tocz1\. si~ rowniez prace nad usystematyzowaniem Biuletynu Informacji 

Publicznej . W celu wzbogacenia oferty promocyjnej w sieci w najblizszym 

naborze wniosk6w 0 dofinansowanie ze srodkow unijnych zostanie zlozony 

projekt obejmuj1\.cy multimedialn1\.prezentacj~ gminy wraz z interaktywn1\. 

map1\.gminy Toszek. 

Przymierzamy sie rowniez do opracowania "wirtualnego spaceru po gminie" 


Przewodnicz1\.cy Komisji podzi~kowal Pani Gminskiej za udzielenie 
szczegolowych informacji. 

Ad.2 
Na sal« obrad przybyli przedstawiciele firmy SMART: wlasciciel firmy , prezes 
zarz1\.du oraz dwoch architektow. 
Prezes firmy SMART wyjasnil , ze od dluzszego czasu firma ubiega si« 0 

zmian~ planu zagospodarowania przestrzermego.Na terenie stanowi1\.cym 
wlasnosc planuje si« wybudowanie osiedla domkow.Sprawa dotyczy dzialki 0 

powierzchni ok 59 ha - z czego ok. 30 ha stanowi las .Firma planuje 
wykorzystanie pod zabudow« cz«sci nie lesnej - natomiast cz«sc lesn1\.planuje 
si« przeznaczyc na tereny rekreacyjne.Zagospodarowanie nastqpi w kilku 
kwartalach - z czego jeden stanowi juz teren budowlany / ok. 3,7 ha /Cale 
przedsi«wzi«cie nie ma charakteru zamkni«tego - strefa lesna b«dzie 
ogolnodost«pna.Konieczne jest podj«cie uchwaly 0 zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, aby firma mogla przystapic do realizacj i 
zadania. W tej sprawie prowadzono juz rozmowy z Rad1\. poprzedniej kadencji 
oraz mieszkancami Wilkowiczek. 
Z-ca Burmistrza poinformowala , ze dla tego kompleksu sporz1\.dzony jest Plan 
Urz1\.dzenia Lasu - czy jest on realizowany ? 
Przedstawiciel firmy poinformowal , ze calosc dokumentacji posiada pracownia 
PLAN, a ponadto nie planuje si« zagospodarowania terenu lesnego tylko f::lki 
i pastwiska porosni«te samosiejkami. 
Kolejne pytanie Pani Burmistrz dotyczylo kwestii dojazdu - droga od strony 
Wilkowiczek jest drog1\. w1\.sk1\. i nalezy do drog srodpolnych - jak firma planuje 
rozwi1\.zac ten pro blem ? 
Prezes poinformowal , ze jest to droga gminna .Firma wystosowala pismo do 
gminy , w ktorym zobowi1\.zuje si« do bezwzgl«dnego doprowadzenia drogi do 
stanu sprzed budowy , a takze do jej poszerzenia. 
Wlasciciel firmy podkreslil , ze nie jest zainteresowany sprzedaz1\. pojedynczych 
dzialek - jako dzialki budowlane , ale realizacj1\. calosci inwestycji .Firma jest na 
etapie szukania dewelopera - 0 szczegolach nie mozna mowic przed zmian1\. 
planu zagospodarowania. 
Radny Morciniec wrocil do tematu , ktory przewijal si« na posiedzeniach Rady 
poprzedniej kadencji , a mianowicie do temu wystawienia w internecic terenu 
juz do sprzedazy. 

http:przestrzermego.Na
http:zarz1\.du
http:Przewodnicz1\.cy
http:obejmuj1\.cy
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Wl:asciciel finny zaprzeczyl: , aby taka sytuacja mial:a miejsce. 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczqcy Komisji podzi~kowal: 


przedstawicielom firmy za udzial: w posiedzeniu i zaproponowal: 5 min przenvy. 

Po przerwie : 


Ad.3 b 
Skarbnik Gminy om6wil: projekty uchwal: w sprawie : zmian w budzecie Gminy 

Toszek na rok 2012 : 

11 projekt dot.zwi~kszenia wysokosci dotacji : 


- w Dz. 801 , rozdz. 80146 0 kwot~ 1.350 zl: na doksztakanie i doslconalenie 
nauczycieli 1zabezpieczenie srodk6w na pokrycie koszt6w Porozumienia 
dot. doradc6w metodycznych 1 

- w Dz. 92 1 , rozdz. 92109 0 kwot~ 5.800 zl: na : 3.000 zl: na wsp6l:organizacj~ 
Rajdu Samochodowego organizowanego pzrez Stowarzyszenie MOTO 
SPORT Gliwice : 1.500 zl: na wsp6l:organizacj~ Rajdu szlakiem zamk6w 
i pal:ac6w Ziemi Toszeckiej organizowanym przez Towarzystwo 
Spol:eczno- Kulturalne Niemc6w Wojewodztwa Slqskiego Kolo Toszek ; 
1.300 zl: na pokrycie koszt6w koncertu zorhaniozowanego z okazji Dnia 
Kobiet 

- w Dz. 851 rozdz.85195 0 kwot~ 2.000 zl - oferta Fundacji Pomocy 
Niewidomym na realizacj~ zadania publicznego 1dot. dziecka z terenu 
naszej gminy 1 

21 projekt dot. przeznaczenia srodk6w w wysokosci 919.000 zl: na pokrycie 
wydatk6w zwiqzanych z budowqkompleksu boisk sportowych w ramach 
programu "Moje boisko - Orlik 2012" 
Na w/w kwot~ skl:adjq si~ srodki z Dz. 010 - 200.000 zl: z Dz. 926 - srodki 
zabezpieczone na TOSZKOLAND - 200.000 zl: oraz srodki z Dz. 900 
termomodernizacja SP w Paczynie i Pzredszkola w Toszku - 519.000 zl: 
Po przeprowadzonym przetargu 1w maju br I , kiedy b~dziemy znac 
dokl:adnqkwot~ realizacji inwesycji - srodki powinny wr6cic do Dziat6w 
z kt6rych zostal:y zabrane 

31 projekt dot.przyj~cia do budzetu srodk6w w wysokosci 170.766,40 zl: 
przeznaczonych na realizacj~ projektu "Dobry start-dobra przyszl:osc
wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i ml:odzieZy Gminy Toszek" 

Czlonkowie Komisji nie wniesli uwag do w/w projekt6w. 

Ad.Sa 
Przewodniczqcy Komisji odczytal: pismo Dyrektora Gimnazjum dot. 

zwi ~kszenia srodk6w w budzecie Gimnazjum 0 kwot~ 1.606 zl:. 

Pani Cecylia Cieslik po kierownika ZOPO poinformowal:a , ze srodki te Sq 

konieczne na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z wprowadzonym aneksem nr 6 
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Aneks dotyczy wprowadzenia 12 godz. tygodniowo nauczania indywidualnego 
w domu w oparciu 0 orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
W podsumowaniu dyskusji ustalono , aby wydatki byly pokrywane na biezaco , 
a w przypadku wystqpienia braku Rada ponownie wroci do tematu. 

Ad.3a 
Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek omowila projekt uchwaly w sprawie : 
uchwalenia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobow zawieraji'\,cych 
azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 - 2032" , ktory zostanie poddany 
konsultacj om. 
Projekt zostal przygotowany zgodnie z ustawi'\,Prawo Ochrony Srodowiska oraz 
uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwi'\, "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2013" i zawiera 
wszystkie wymagane elementy . 
Celem Programu jest ograniczenie negatywnego oddzialywania azbestu na 
zdrowie mieszkancow oraz przyblizenie problematyki zwii'\,zanej z bezpiecznym 
usuwaniem wyrobow zawieraji'\,cych azbest.Okreslono w nim rowniez 
hamlOnogram dzialania oraz szacunkowe koszty realizacji zadania.W 
opracowaniu przedstawiono mozliwosci pozyskania srodkow finansowych z 
roznych zrodei w celu dofmansowania likwidacji wyrobow zawieraji'\,cych 
azbest. 
Czlonkowie Komisji nie wniesli uwag do w/w projektu. 

Ad.3b 
Czlonkowie Komisji zapoznali si{( z projektem uchwaly w sprawie : 
- wyrazenia zgody na wyodr{(bnienie w budzecie Gminy na 2013 r. funduszu 

soleckiego 
Projekt corocznie przedstawiany jest Radzie Miejskiej do akceptacji. 
Komisja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
Z-ca Burmistrza przedstawila projekty uchwal w sprawie : 
- przyj{(cia Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy 

Toszek na lata 2012 - 2016 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarzi'\,dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie .00 Urz{(du nie wplyn{(la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj{(cia w/w projektu. 
- zasad wynajmowania lokali wchodzi'\,cych w sklad mieszkaniowego zasobu 

Gminy Toszek 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsuJtacjom z organizacjami 
pozarzi'\,dowymi oraz podmiotami wymienionymi w ali. 3 ust.3 ustawy 0 
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dziaialnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .Do Urz",du nie wpiyn",ia 

zadna opinia dot. w/w projektu. 

Komisja nie wniosla uwag co do podj",cia w/w projektu. 

- okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi<'tcymi wlasnosc 


Gminy 
Projekt by1 szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji . 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz<'tdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dziaialnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .Do Urz",du nie wpiyn",la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosia uwag co do podj",cia w/w projektu 
- udzielania spolkom wodnym dotacji celowej z budzetu Gminy Toszek na 

biez<'tce utrzymanie wod i urz<'tdzen wodnych , trybu post",powania w sprawie 
udzielenia dotacji , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania 
zadan 

Projekt byi szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz<'tdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .Do Urz~du nie wplyn~la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj~cia w/w projektu. 
- okreslenia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierz<'tt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku" 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz<'tdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie I nie wplyn~ia zadna opinia I, 
a takze do zaopiniowania przez podmioty wymienione wart. 11 a ust. 7 ustawy 0 

ochronie zwierz<'tt - opini~ w tym temacie przekazal Powiatowy Lekarz 
Weterynarii oraz Fundacja ANIMALS TIME I w/w opinie stanowi<'t zai<'tcznik 
do projektu uchwaly I. 
Pani Burmistrz zapozna1a radnych z tymi opiniami i odczyta1a takze opini~ 
naszego Radcy Prawnego , ktora mowi , ze w orzecznictwie i doktrynie 
prezentowany jest pogl<'td , ze organ wlasciwy do okreslenia programu nie jest 
zwi<'tzany stanowiskiem wyrazonym w opinii . Przy opinii wyrazonej przez 
Lekarza Weterynarii Pan Malski dodal , ze nie oznacza to jednak , ze organ 
moze bez uzasadnienia nie uwzgl~dniac w projekcie uwag i wnioskow 
zawartych w opinii. 
Pani Burmistrz ustosunkowa1a si~ do w/w opinii : 
- 40.000 zl w prownaniu do roku ubieglego kwota powinna wystarczyc z 

nawi<'tzk<'t 
- 0 dokarmianiu zwierz<'tt prowadzone s<'t rozmowy z harcerzami 
- 0 przechowywaniu zwierz<'tt rozmawiano z Pani<'t Zaj<'tc , ktora prowadzi hotel 
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dla zwierz'lt. 
Reasumuj'lc Pani Burrnistrz podkreslila, ze psychicznie uj~to w programie 
wszystko - jezeli wyn iknie problem b~dzie na biez'lcO rozwi'lzywany. 
Komisja nie wnios!a uwag co do podj~cia w/w projektu. 

AdA 
Cz!onkowie Komisji zapoznali sie z pismem Pani Kuderewicz dot. wykupu 
piwnicy oraz pomieszczenia gospodarczego .Pismo jest za1'lcznikeim do 
protokolu. 
Z-ca Burmistrza poinfOlmowala, ze Pani Kuderewicz najpierw w/w 
pomieszczenia uZytkowala bezumownie , a dopiero potem spisala umow~. 
Po jakims czasie wyst'1cPila 0 wykup w/w lokali i uiscila z'ldan'l kwot~.Notariusz 
prowadz'lcy spraw~ odm6wil podpisania aktu notarialnego z uwagi na to , ze 
pomieszczenie piwniczne 0 wykup kt6rego stara si~ Pani Kuderewiczjest na 
terenie innej nieruchomosci , a nie tej kt6ra stano wi wlasnosc w/w / zostaly 
przebite drzwi piwniczne z jednej nieruchomosci do drugiej .W zwi'lzku z 
decyzja notariusza wystosowano pismo do pani Kuderewicz 0 podanie rachunku 
bankowego , na kt6ry b~dzie mozna zwr6cic wp!acon'lkwot~.Do dnia 
dzisiejszego Pani Kuderewicz tego rachunku nie dostarczyla. 
W pi'ltek odb~dzie si~ spotkanie w celu wyjasnienia : czy Pani Kuderewicz 
zamuruje drzwi do pomieszczenia piwnicznego b~d'lcego na terenie innej 
nieruchomoSci , lub dalej b~dzie to pomieszczenie wynajmowac rezygnuj'lc z 
kupna. 

Ad.S 
Czlonkowie Komisj i zapoznali si~ z : 

- pismem Panstwa Hatlapa w sprawie mozliwosci przy1'lczenia instalacji 


do budowanej kanalizacji sanitamej w obr~bie Toszek Oracze 
Z-ca Burmistrz poinformowala , ze w zwi'lzku z prowadzon'l inwestycj'l zasz!a 
koniecznosc zmiany Planu aglomeracji Toszka .Zmieniony Plan okresla , ze 
tereny obj~te aglomeracj'l / mi~dzy innymi ul. Mlynska/ musz'lzostac 
skanalizowane do 2015 r. 
Czlonkowie Komisji zaproponowali , aby taka odpowiedi pzreslac Panstwu 
Hatlapa 
- pismem Automobilklubu Sl'lska w sprawie ufundowania puchar6w i 
ugoszczenia obiadem uczestnik6w Sl'lskiego Rajdu Pojazd6w Zabytkowych. 
Czlonkowie Komisji stwierdzili , ze w zwi'lzku z tym , ze punktem docelovV)'m 
rajdu jest miasto Toszek - to jest to dobry spos6b na promocj~.Komisja oswiaty 
zaproponowa!a przekazania kwoty na ten cel w wysokosci 3.500 zl jako dotacj~ 
dla Centrum Kultury na realizacj~ powyzszego celu. 
- pismem Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w sprawie obj~cia 
patronatem zawod6w i zakupu nagr6d dla zwyci~zc6w. 

http:wp!acon'lkwot~.Do
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Przewodnicz<tcy Rady zaproponowal: , aby zawody objf(la patronatem Rada 
Miejska .Na zakup nagr6d Pan Kokoszka wzorem lat ubiegl:ych zaproponowal: 
przekazanie srodk6w z rozdz. 75022 w wysokosci 1.000 zl: 
- pismem Dyrektora Szkol:y Podstawowej w Kotulinie w sprawie 
wygospodarowania w budzecie Gminy srodk6w na remont dachu plac6wki . 
Z-ca Burmistrza poinformowal:a , ze zwr6cila sift do Pana Konopki , aby 
pojechal i zobaczyl co jest do zrobienia z tym dachem.Opr6cz REMONDISU 
Pani Burmistrz um6wil:a sift na oglf(dziny jeszcze z inn<t firm<t - dla por6wnania 
cen. 
Radny Ireneusz Kokoszka wyjasnil: , ze na prosbf( Dyrektora plac6wki byl: na 
poddaszu i ogl<tdal: ten dach.Byl: zrobiony remont przez 6wczesny zakl:ad 
komunalny.Remont polegal: na tym , ze posci<tgane zostal:y dach6wki ina te 
same l:aty poprzykrf(cano blachodach6wkf( .Nie jest to zrobione zgodnie ze 
sztuk<t budowlan<t.W zwi<tzku z licznymi przeciekami nalezy zdj'tc cal:osc i 
zrobic dach od pocz<ttku - koszty bf(d<t wysokie. 
Pan Kokoszka zaproponowal: , aby szukac srodk6w , moze pod koniec roku uda 
sift remont przeprowadzic. 

Po wyczerpaniu porz'tdku obrad Przewodnicz'tcy Komisji Adam Konieczny 
podzif(kowal: zebranym za udzial i zakonczyl: posiedzenie 0 godz. 19.00 

PrzewodnicZ<tcy Komisji 

Adam Konieczny 


