
Protok61 Nr 812012 

z posiedzenia Komisji Oswiaty i Kultury 


w dniu 17 stycznia 2012 r. 


Posiedzenie rozpocz((to 0 godz. 16.00 
Lista obecnosci i porz1\dek obrad stanowi'l. za!'l.cznik do protokolu. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 
l.Z-ca Burmistrza Pani Zdzis!awa Mr6zek 
2.Sekretarz Gminy Pani Ma!gorzata Por(( bska 
3.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
4.Kierownik OPS Pani Anna Pawlak 
5.G!6wna Ksi((gowa OPS Pani Rita Sulik 
6.P.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik 
7.Dyrektor SP w Pniowie Pani Elzbieta W6jcik 
8.Dyrektor SP w Paczynie Pan Bogdan Dutkiewicz 
9.Dyrektor SP w Kotulini e Pani Anna Paw!owska 
10.Z-ca Dyrektora SP w Toszku - Pani Barbara Szpak 
II.Dyrektor Gimnazjum Pan Mariusz Podbroiny 
12.Dyrektor Przedszkola w Toszku - Pani Grazyna Myszak 
Przewodnicz'l.cy Komisji Pan Adam Konieczny powita! zebranych i przedstawi! 
projekt porz'l.dku posiedzenia . 
Czionkowie Komisji jednog!osnie / za - 6 /przyj ((Ji proponowany porz'l.dek 
obrad. 

Ad.] 
Kierownik OPS Pani Anna Pawlak poinfonnowala 0 zlozonym pismie , w 
kt6rym odnosi si(( do podj((tej uchwa!y budzetowej , zgodnie z kt6r'l. 
zmniej szono srodki na wynagrodzenia , pochodne i wydatki zwi'l.zane z 
realizacj'l. zadan statutowych OPS-u 0 kwot(( 200.000 z1. 
W roku biez'l.cym OPS przyj'l.l do realizacji 3 no we zadania - dwa z nich do 
OPS-u przechodz'l. z Urz((du Miej skiego : dziaiania profilaktyczne 
przeciwdziaiania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii oraz organizacja prac 
spoiecznie uZyteczna .Zupe!nie nowym zadaniem jest realizacja zapis6w ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zast((pczej.Kierownik OPS opisala poszczeg61ne 
zadania i dodaia , ze ma.i1\. one r6wniez prze!ozenie na kwesti(( finansowo
ksi((gow'l.. 

http:Przewodnicz'l.cy
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W OPS zatrudniony jest tylko jeden pracownik , ktory zajmuje si~ 
finansami.Stanowisko organow kontroli finansowych wskazuje na rozdzielenie 
obowia"zkow ksi~gowych i placowych.W zwiilZku z powyzszym zostala 
przeprowadzona procedura konkursowa i od kwietnia br finansami Osrodka 
b~dzie si~ zajmowac 2 pracownikow. 
Ponadto Pani Pawlak omowila anali z~ wydatkow ponoszonych przez inne 
Osrodki Pomocy.Sposrod wymienionychjednostek - OPS w Toszku realizuje 
najwi~cej zadan , a przeci~tne wynagrodzenie pracownika klasyfikuje si~ na 
trzeciej pozycji.W podsumowaniu swojej wypowiedzi Pani Pawlak podkreslila, 
ze wobec rozszerzenia dzialan statutowych Osrodka zmniejszenie srodkow na 
wynagrodzenia pracownikow wydaje si ~ niezrozumiale. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kokoszki : czy liczba zatrudnionych osob jest 
rowna ilosci eta tow - Pani Pawlak poinformowala , ze to 10 etatow i 0,5 etatu 
sprziltaczki .Liczb~ pracownikow okresla ustawa 0 pomocy spolecznej. 
Z-ca Burmistrza stwierdzila , ze prowadzenie prac spolecznie uZytecznych 
polega na przeprowadzeniu rekrutacji , prowadzeniu ewidencji i wnioskowaniu 
o refundacj~ wynagrodzenia. 

W podsumowaniu dyskusji radny Kokoszka zaproponowal zweryfikowanie 

zakresu obowiqzkow pracownikow oraz weryfikacj~ umowy 0 prac~ . 

Przewodniczilcy Komisji odczytal projekt uchwaly zmieniajilcej uchwale w 

sprawie statutu Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku. 

Kierownik OPS-u poinformowala , ze zmiana dotyczy wprowadzenia do statutu 

obowiilzujilcych aktow prawnych , na podstawie ktorych Osrodek Pomocy 

Spotecznej realizuje zadania. 

Komisja ni e wniosla uwag do w/w projektu uchwaly. 

Pzrewodniczilcy Komisji podzi~kowat Kierownikowi oraz Glownemu 

Ksi~gowemu OPS za udzielone wyjasnienia .. 

Na posiedzenie przybyl radny Andrzej Morciniec.Glosuje 7 czlonkow Komisji 


Ad.2 
P.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik omowila plan finansowy jednostki 
na rok 20 12.W podsumowaniu Pani CieSlik poinformowala , ze w miesiqcach 
wrzesien - grudzien zabraknie srodkow na pokrycie kosztow autobusu 
dowozilcego dzieci niepelnosprawne w wysokosci 62.000 zl.Natomiast w 
wynagrodzeniach nie rna pokrycia na premie /10% / , dodatki specjalne oraz na 
nagrod~ jubileuszowil / 46.l 00 zl +8.800 zl ZUS / 
Przewodniczilcy Komisji Pan Adam Konieczny odczytal projekt uchwaly w 
sprawie : ustaleni a maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie , 
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcen ia nauczycieli oraz form 
dofinansowania i specjalnosci , na ktore dotinansowanie jest przyznawane. 
Pani Cieslik poinformowala, ze srodki przeznaczone na w/w dofinansowanie 
stanowiil 1 % funduszu plac nauczycieli i wynoszil 49.698 zt dla wszystkich 
placowek oswiatowych. 
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Rada corocznie okresla maksymaln<\. kwotl; dofinansowania , formy ksztalcenia 
oraz specjalnosci na ktore dofinansowanie jest przyznawane.W stosunku do 
roku ubieglego doszly nastl;puj<\.ce specjalnosci : wychowanie przedszkolne z 
terapi<\. pedagogiczn<\. , terapia pedagogiczna oraz kursy kwalifikacyjne 
instruktora koszyk6wki i siatk6wki I przymiarka do utworzenia klasy sportowej! 
W zwi<\.zku z prosb<\.nauczycieli w projekcie nie wprowadzono zapisu : .... I ale 
nie wil;cej niz 50% oplaty pobieranej przez uczelnil; za semestr I .. 
Czlonkowie Komisji oswiaty nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 

Ad.3 a/ : 
Sekretarz Gminy omowila projekt uchwaly w sprawie : Programu zdrowotnego 
dotycz<\.cego szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych na terenie Gminy 
Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2012 
W/w musi bye zaopiniowany przez Agencjl; Oceny Technologii Medycznych 
dlatego jego trese jest przedstawiana Radzie Miejskiej do 
zatwierdzenia.Wszystkie zalecenia Agencji zostaly ujl;te w Programie tzn. 
Przedmiot i cel programu , grupa docelowa , oczekiwany efekt , czas trwania 
programu , opis problemu , profilaktyka , realizacja programu i szczegolmvy 
opis dzialan.Pani Porl;bska dodala , ze proponuje I na koncu programu I dodae 
zapis "Do Rady Miejskiej w Toszku z wnioskiem 0 kontynuacjl; Programu 
zwr6cili sil; lekarze z NZOZ-6w z terenu Gminy Toszek oraz gmin osciennych , 
w kt6rych S<\. zarejestrowane i leczone dzieci z terenu Gminy Toszek" 
Radni nie wniesli uwag do tresci om6wionego projektu uchwaly. 
Nastl;pnie Pani Sekretarz omowila projekty uchwal , kt6re powinny bye 
zatwierdzone przez Radl; , a nastl;pnie poddane konsultacjom z orgar:izacjami 
pozarz<\.do\vymi : 
- projekt uchwaly w sprawie : okreslenia przystankow komunikacyjnych , 

ktorych wlascicielem lub zarz<\.dzaj<\.cym jest Gmina Toszek udostl;pnionych 
dla operator6w i przewoznik6w oraz ustalenia warunk6w i zasad korzystania 
z tych przystank6w 

Jest to jedno z tych no\vych zadan , kt6re wprowadzila ustawa 0 publicznym 

transporcie zbiorowym.Zgodnie z w/w ustaw<\. do zadan wlasnych gminy nalez<\. 

budowa , przebudowa i remont : 

II przystank6w komunikacyjnych oraz dworcow kt6rych wlascicielem lub 


zarz<\.dzaj<\.cym jest gmina , 
21 wiat przystankowych lub innych budynkow sluz<\.cych pasazerom , 

posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania pasazer6 lub 
przylegaj<\.cych do tego miej sca , usytuowanych w pasie drogowym drog 
publicznych bez wzgll;du na kategoril; tych drog 

Warunki i zasady korzystania z przystank6w zawarte Sll w zal. Nr 1 do projektu , 

a \vykaz przystank6w stanowi za1llcznik Nr 2 do w/w projektu. 

Radni nie wnieSli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 


http:nastl;puj<\.ce
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- projekt uchwaly w sprawie : ustalenia stawki za korzystanie z przystankow 
komunikacyjnych 

Za korzystanie przez operatora i przewoznika z przystankow komunikacyjnych , 
ktorych wlascicielem lub zarz'tdzaj'tcym jest jednostka samorz'tdu 
terytorialnego mog't bye pobierane oplaty. 
Stawka oplaty jest ustalana przez Rad« Miejsk't w drodze uchwaly. 
Stawka oplaty nie moze byc wyzsza niz 0,05 zl za jedno zatrzymanie si« srodka 
transportu na przystanku kominikacyjnym / taka propozycj« zawarto w 
projekcie uchwaly /. 
Radny Andrzej Morciniec poinformowal 0 koniecznosci sprz'ttania przystankow 
i zapytal : kto powinien posprz'ttae przystanek autobusowy przy SP w Toszku? 
Sekretarz Gminy wyjasnila , zgodnie z ustaw't obowi'tzek ten naleZy do Gminy. 
Czlonkowie Komisji oswiaty nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : oplaty za wpis do rejestru zlobkow i klubow 

dzieci«cych 
o dokonanie wpisu do rejestru zainteresowani zwracaj't si« z wnioskiem do 
Burmistrza Toszka .Obowi'tzkiem Burmistrzajest sprawdzenie lokalu , w 
ktorym rna bye prowadzona dzialalnosci i dopiero wtedy mozna wydae 
decyzkMaksymalna oplata za wpis do rejestru nie moze bye wi«ksza niz 50% 
minimalnego wynagrodzenia za prac«.zmiany w rejestrze oraz wykreslenie z 
rejestru S't zwolnione z oplaty.Wysokose oplaty ksztahuje si« bardzo roznie np. 
Pyskowice uchwalily 300 zl , a np. Torun tylko symboliczn't zlotowk«. 
W podsumowaniu dyskusji czlonkowie Komisji oswiaty wi«kszosciq glosow 
6:0: 1 zaproponowali oplat« w wyskosci 10% minimalnego wynagrodzenia. 

Ad.2 
Czlonkowie Komisji przystapili do analizy planow finansowych placowek 
oswiatowych gminy Toszek : 
Szkola Podstawowa w Pniowie 
Przewodnicz'tcy Komisji odczytal pismo Dyrektora Przedszkola i Dyrektora SP 
w Pniowie.Dyrektor SP w Pniowie Pani Elzbieta Wojcik poinformowala ,ze w 
pismie zawarto informacj« 0 koniecznosci wprowadzenia zmian w umowach 
zawieranych z rodzicami dzieci ucz«szczaj'tcych do Przedszkola w Toszku oraz 
oddzialu przedszkolnego w Pniowie.Zmiana dotyczye b«dzie tego , ze nie b«d't 
jak do tej pory dokonywane odliczenia pojedynczo wyst«puj'tcych dni 
nieobecnosci w przedszkolu , b'tdz oddziale przcdszkolnym , a odliczana b«dzie 
dopiero nieobecnose trwaj'tca minimum 5 dni roboczych nast«puj'tcych w 
ci<tglosci.Koniecznose wprowadzenia w/w zmian wynika z pojawiakcych si« 
brakow finansowych , ktore wynikaj't z realizacji zaj«e ponad podstaw« 
programow't, za kt6re odplatnosci dokonuj't rodzice. 
Odnosnie planu finansowego placowki Pani Dyrektor poinformowala , ze jest on 
obliczony na styk i jezeli nie pojawi si« zadna awaria to powinien wystarczye. 



5 


Jedynym planowanym wi<ekszym zakupem b<edzie zakup ksero i na ten cel Pani 
Wojcik zwroci si<e 0 przyznanie srodkow. 
Pani Wojcik wspomniata 0 zastanowieniu si<e nad remontem dachu / nie leje sie , 
ale juz trzeba pomyslec oraz 0 koniecznosci remontu elewacji - cz,<sc srodkow 
szkota b<edzie pozyskiwac , ale na catosc nie wystarczy - 0 dofinansowanie 
szkoia zwroci si<e do Rady .Wspomniana inwestycja tzn. remont elewacji nie 
dotycza,roku biezqcego . 
W odpowiedzi na pytanie dotyczqce ilosci dozywianych dzieci - Pani Wojcik 
poinformowaia, ze w zwiqzku ze zmianami zasad OPS wypl:aca rodzicom srodki 
i rodzice we wl:asnym zakresie przygotowuj'l. posHki.Szkola dozywiania nie 
prowadzi. 
Czionkowie Komisji oswiaty zwrocili si<e 0 przygotowanie wyjasnienia 
dotycz'l.cego dozywiania dzieci w placowkach oswiatowych. 
Szkola Podstawowa w Paczynie 
Dyrektor placowki Pan Bogdan Dutkiewicz omowii plan finansowy szkoly i 

oddziatu przedszkolnego. 

Dyrektor wyjasnil , ze tegoroczny budzet jest nizszy od ubieglorocznego 0 ok. 

100.000 zl .Nie zaplanowano zadnych zaj<ec dodatkowych .Zaj~cia dodatkowe 
realizowane S'l. tylko w ramach projektu unijnego. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kokoszki : czy oddzial przedszkolny , ktory 
jest w osobnym budynku tez jest opalany w<eglem - Pan Dutkiewicz potwierdzit 
i odpowiedaj'l.c na kolejne pytanie poinformowal , ze zaplanowana kwota 
15.946 zl na zakup opalu - powinna wystarczyc. 
W oddziale przedszkolnym jest 1 etat nauczycielski oraz 3/4 etatu woznej 
oddziatowej , ktora w okresie zimowym pelni obowi'l.zki palacza - za co dostaje 
zwi<ekszon'l. premi<e. 
Pan Kokoszka stwierdzit , ze w sytuacji kiedy do skutku dojdzie zaplanowana 
termomodernizacja obiektu - moze pojawi'l. si<e oszcz<ednosci. 
W odpowiedzi na pytania radnych dotycz'l.ce dozywiania - Dyrektor potwierdzii 
wczesniejsz'l. wypowiedz Pani Wojcik i poinformowal , ze pl acowka w roku 
biez'l.cym nie prowadzi dozywi ania. 
Szkola Podstawowa w Kotulinie 
Dyrektor placowki Pani Anna Paw10wska omowila plan finansowy szkoly i 
oddzialu przedszkolnego. 
W § 4210 zaplanowano zakup kserokopiarki - reszt<e srodkow koniecznych do 
zakupu szkoly planuje pozyskac z organizowanej zabawy. 
Podobnie jak w SP w Paczynie oddziat pzredszkolny miesci si <e w odr<ebnym 
budynku i zatrudniona na 3/4 etatu wozna oddzialowa w okresi zimowym 
wykonuj e takze obowi'l.zki palacza - za co otrzymuje dodatek 
Podobnie jak w poprzednich placowkach szkola nie prowadzi dozywiania , gdyz 
rodziny uprawnione otrzymuj'l. z OPS-u srodki finansowe. 

http:dotycz'l.ce
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Pani Pawiowska podkresliia , ze w zwi'tzku z przeciekaj'tcym dachem b~dzie 


si~ zwracala 0 srodki finansowe na przeprowadzenie remontu. 

Pan Kokoszka dodai , ze na dachu poiozona jest blachodach6wka bezposrednio 

na latach , a ponadto brakuje obr6bki blacharskiej. 

W odpowiedzi na pytanie radnego Morcinca dotyczqcego pozyskanych srodk6w 

z wynajmu hali sportowej - Pani Pawlowska poinfonn owaia , ze w roku 

ubieglym kwota z wynajmu wynosila 3.000 z1. 

Na posiedzenie pzrybyl radny Bartnicki.Glosuje 8 czlonk6w Komisji. 

Szkola Podstawowa w Toszku 
Obecna na posiedzeniu Komisji Z-ca Dyrektora SP Pani Barbara Szpak om6wiia 
plan finansowy szkoly , oddzialu przedszkolnego , sto16wki oraz swietlicy. 
W kwestii dozywiania Pani Szpak poinformowala , ze plac6wka prowadzi 
stoi6wk~ szkoln't- koszty wyzywienia pokrywaj't rodzice . W tym roku szkolnym 
za dzieci , kt6re kwaliflkowaly si~ do korzystania do odzywiania z Opieki 
Spolecznej - rodzice otrzymuj'tpieni'tdze do r~ki.W roku ubieglym z refundacji 
i spozywania obiad6w korzystalo ok. 5 dzieci. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Kuca , a dotyczce wynajmu hali sportowej 
Z-ca Dyrektora SP w Toszku poinformowala , ze hal a cieczy si!;) duzym 
zainteresowaniem - koszt wynajmu to 45 zl/godz. 
Pani Szpak zwr6cila si~ 0 interpretacj~ pkt.3 zarz'tdzenia Burmistrza Toszka 
dotycz'tcego stawek wynajmu - , kt6ry m6wi mi~dzy innymi , ze 
" ..... uczniowie i wychowankowie plac6wek oswiatowych gminy Toszek 
uiszczaj't stawke wynosz'tc't 1% wysokosci ustalonej w ust. 1" / tzn.45 zVh 
Pani Dyrektor dodala , ze nie bardzo wiadomo , jak ten zapis interpretowac gdyz 
uczniom hali si!;) nie wynajmuje. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Morcinca : czy srodki pochodz'tce z wynajmu 
s'tprzeznaczane na np. sprz~t sportowy do hali , czy na srodki czystosci. 
Pani Szpak poinformowala , ze srodki s't wplacane na konto Urz~du i w 
przypadku potrzeby zwracamy sie 0 przesuniecie. 
Radny Adam Konieczny zapytal : w jaki spos6b plac6wka jest ogrzewana 
wieczorami ? 
Pan Szpak poinformowala , ze po poludniu temperatura jest obnizana. 
Radny Morciniec ponowil pytanie w sprawie sprz'ttania przystanku 
autobusowego przy SP w Toszku. 
W trakcie dyskusji radny Kuc poinformowal , ze cz~sto w tym miejscu 
spaceruje i nie jest tam najgorzej. 
W podsumowaniu dyskusji Pani Szpak wyjasnila , ze dzieci szkolne cz~sto w 
tym miejscu zostawiaj'tpudelka po mleku i dodala , ze zastanowi si~ nad 
rozwi'tzaniem i dodala , ze nikt z mieszkanc6w do tej pory nie zglaszal zadnych 
uwag ani kometarzy dotycz'tcych nieporz'tdku na przystanku. 
W podsumowaniu wypowiedzi radnego Morcinca , a dotycz'tcych budowy hali 
sportowej , a w szceg61nosci spotkania z projektantami , kt6re do tej pory si~ nie 
odbylo - radny Tadeusz Inglot stwierdzil , ze jako nauczyciel w-f prowadzi 
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na tym obiekcie zaj((cia i jest z tego bardzo zadowolony.Obiekt spelnia 

wszystkie wymagania dotycz1tce hali .Byly konieczne pewne poprawki , ale 

uczniowie mog1t odbywae zaj((cia w zupdnie innych I Jepszych I warunkach niz 

do tej pory. 

W posiedzeniu Komi sji nast'tPifo 5 min przerwy. 

Po przerwie : 

Gimnazjllm w Toszkll 
W odpowiedzi na pytanie dotycz1tce dozywiania Dyrektor Gimnazjum 
poinformowaf , ze zmiana sposobu finansowania dozywiania przez Osrodek 
Pomocy Spofecznej spowodowafa wsrod rodzicow dowolnose w tym zakresie. 
W roku ubiegfym z tej fo rmy korzysta!o 15-16 dzieci , a obecnie tylko 1 
dziecko. 
Placowka ogrzewana jest gazem .Na pokrycie kosztow energii , gazu i wody 
zaplanowano 108.000 z! I w roku ubieg!ym by!a to kwota ok.116.000 Zf / 
W odpowiedzi na pytanie : czy temperatura w nocy jest obnizana - Pan 
Podbrozny poinformowa! , ze obnizanie teoretycznie powinno bye 
uzasadnione.1ednakze akurat w tym obiekcie przy dogrzewaniu mog1t wyst'tPie 
drastyczne przekroczenia poboru gazu , ktore skutkuj1t duzo wyzszymi cenami . 
Obecnie obnizania temperatury si(( nie stosuje .Istotny wp!yw na zuzycie gazu 
ma dobra termoizolacja budynku. 
Odnosnie uslug remontowych Dyrektor poinformowa! , ze skonczYfa si(( 
gwarancja na gont bitumiczny i w najblizszym czasie konieczne b((dzie 
przeprowadzenie remontu.Ponadto zachodzi koniecznose wymiany papy na 
cz((sci poziomej. 
Pan Podbrozny odpowiadaj1tc na dalsze pytania poinformowaf : 
- w roku ubieg!ym za wynajem sali gimnastycznej pozyskano 8.600 z! 

zgodnie z nowym zarZ'tdzeniem Burmistrza stawka wynajmu wynosi 42 z! Ih 
- ze sto!owki korzysta ok. 90- 100 dzieci 
- koszt ubezpieczenia plac6wki to 1.000 z1 
W podsuwaniu wyjasnien Dyrektor Gimnazjum przedstawi! swoje obawy 
zwi1tzane z realizacjq budZetu : 
- braknie srodk6w na odpraw(( emerytalna I 1 nauczyciel I 
- w zwi1tzku z brakiem srodk6w swietlica szkolna funkcjonuje 0 10 godz. w 

skali miesi1tca mniej 
- moze zabraknqe srodkow na pokrycie kosztow energi I pazdziemik , listopad I 
- niedobor ok. 35.000 z! z uwagi na nie przeszacown1tstawk(( zdrowctnq 
- nauczanie indywidualne , kt6re nie zosta!o uj((te w budzecie 
Ponadto Pan Podbrozny podkresli! niewielkie srodki zabezpieczone w budzecie 
na zakup pomocy naukowych I 2.000 zl I i stwierdzi! , ze tymi srodkarni nie 
zaoferujemy sensownego standartu nauczania .Wszystkie zakupione do 
placowki pomoce musz1t posiadae ate sty - co zwi((ksza ich cenC(. 
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Przedszkole w wToszku 
Dyrektor Przedszkola Pani Grazyna Myszak omowiia plan finansowy wydatkow 

na rok 2012. 

W odpowiedzi na pytanie radnych dot. opaiu - Pani Myszak poinformowala , ze 

przedszkole jest opalane w~glem - ogrzewanie jest wyiaczane , nad ranem 

ponownie si« rozpala. 

Refundacja posilkow z OPS-u jest tylko dla jednego dziecka .Zmieniiy si~ 


zasady - rodzice bezposrednio od OPS-u pozyskuj't srodki na dozywianie. 

Koszt wynajmu pomieszczen przedszkola to 16 zi/h. 

W zwi'tzku z pytaniem czego dotyczy kwota w wysokosci 5.000 zi - uslugi inne 

- Pani Myszak poinformowala , ze jest to rezerwa na nagie wypadki . 

W podsumowaniu analizy plan6w finansowych wszystkich placowek 

oswiatowych z terenu gminy Toszek Pan radny Kokoszka stwierdzil : 

- ze SPw Toszku i Gimazjum w Toszku sit opalane gazem , ale wysokose 


wydatkowanych srodkow na ten cel jest r6Zna .Wi~cej srodk6w wydaje SP 

Radny Tadeusz Inglot poinformowai , ze moze to bye spowodowa:1e 

nieszczelnosciami na hali sportowej 


- ze kwota na wynagrodzenia etatu nauczycielskiego w oddziale przedszkolnym 
w Paczynie jest 0 30.000 zi niz w takim samym oddziale przedszkolnym w 
Kotulinie. 

Ad.3bl 
Skarbnik Gminy om6wii : 
- projekt uchwaly zmieniaj'tcej uchwai« w sprawie ustalenia wysokosci 

stawek i zwolnien podatku od srodkow transpOliowych na terenie miasta i 
gminy Toszek na rok 2012 

W zwi'tzku z zaskarzeniem przez Prokuratora uchwaly Rady Miejskiej w 
Toszku z 20 lOr. , a dotycz'tcego zapisu w § 2 - po konsultacji z RIO ustalono 
wprowadzenie zmiany w uchwale Nr XIVI138/2011 , ktorej obowi'tzywanie 
dotyczy roku 2012. 
Dotychczasowy zapi s § 2 brzmi: 
"Zwalnia si« z podatku od srodk6w transportowych autobus bed'tcy wlasnosci't 

gminy wykorzystywany do dowozu dzieci do szk6l" 
Obecnie § 2 otrzymalby brzmienie : 
"Zwalnia si« z podatku od srodk6w transpOliowych auto busy wykorzystywane 

do dowozu dzi eci do szkol , nie przeznaczone na dzialalnose gospodarcz't" 
Komisja nie wniosia uwag do w /w projektu. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy wprowadzenie korekty w pkt. 31 zwi«kszone wydatki 
majqtkowe 1oraz w pkt.14 1niedopatrzenie uj«to zamiast 40.000 zt - 63.000 zll 
- kwota gl6wna budzetu nie ulega zmianie. 
Komisja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
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- projekt uchwaly w sprawie przyjt<cia wieloletniej prognozy finans owej 
Gminy Toszek na lata 2012 - 2018 

Podjt<cie nowej uchwaiy w tej sprawie jest podyktowane bit<dem liczbowym , 
kt6ry sit< wkradl do poprzedniej uchwal y . 
Komisja nie wniosia uwag do w/w projektu. 

Ad.4 
Czlonkowie Komisji zapoznali sie ze skragqProkuratora Rejonowego Gliwice
Zach6d na uchwalt< Rady Miej ski ej w Toszku w sprawie ustalenia wysokosci 
stawek i zwolnien w podatku od srodk6w transportowych na terenie gminy i 
miasta Toszek na rok 20 11.Konretnie ujt<ty w naszej uchwale zapis w § 2 
zdaniem skarzqcego jest podmiotowy , a zgodnie z kompetencjami Rady 
powinien bye przedmiotowy I zaL do protokoiu I . 
Po zapoznaiu sit< z odpowiedziq na w/w skargt< - czlonkowie Komisji oswiaty 
nie wnidli do niej zadnych uwag I zaL do protokolu I . 

Ad.S 
Po zapoznaniu sit< ze skargq Dyrektora Girnnazjum na dzialalnose Burmistrza 
Toszka Czlonkowie Komi sji oswiaty zaproponowali : 
- na posiedzeniu Komisji w m-cu lutym pzreprowadzenie postt<powa.nia 

wyjasniajqcego przy udziale : Burmistrza Toszka , Dyrektora Gimnazjum , 
osoby kontrolujqcej Pani Marioli Duszy oraz Radcy Prawnego 

- na Sesji w m-cu lutym podjt<cie uchwaiy w sprawie : rozpatrzenia w/w skargi. 

Ad.6 
Po zapoznaniu sit< z pi smem sohys6w Boguszyc, Ciochowic i Ligoty Toszeckiej 
w sprawie dofinansowania w wysokosci 600 zl zabawy dla senior6w Gminy 
Toszek - czlonkowie Komisji oswiaty wit<kszosciq glos6w I 7:0: 1 I przychylili 
sit< do w/w prosby. 

Po wyczerpaniu porzqdku obrad - Przewodniczqcy Komisji Pan Adam 
Konieczny podzit<kowal za udzial i zakonczyi posiedzenie 0 godz. 19.50 

Przewodniczqcy Komisji 

Ad~ec2J1Y 


