
Protok61 Nr 912012 

z posiedzenia Komisji O§wiaty i Kultury 


w dniu 21 lutego 2012 r. 


Posiedzenie rozpoczoeto 0 godz. 16.00 

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 

1.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mr6zek 
3.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Portebska 
4.skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
5.Kierownik NRS Pani Teresa Kurzawa 
6.Inspektor Pani Bogumila Ziomkowska 
7.Inspektor Pani Ewa Koprek 
8.P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik 
Przewodnicz'l.cy Komisji Pan Adam Konieczny powital zebranych i przedstawil 
projekt porz'l.dku posiedzenia. 
Pan Przewodnicz'l.cy z uwagi na obecnose przedstawicieli OSP Wilkowiczki 
zaproponowal , aby w pierwszej kolejnosci rozpatrzye pisma , kt6re wpJ-ynoe1y 
do Rady Miejskiej. 
Czlonkowie Komisji jednoglosnie / za - 5 / przyjoeli proponowany porz'l.dek oraz . .
propozycJoe zmlany. 

Ad.2 
Przewodnicz'l.cy Komisji odczytal pisma OSP Wilkowiczki : 
- w sprawie zwrotu poniesionych koszt6w w wysokosci 3.000 zl 

wydatkowanych przez Prezesa OSP Wilkowiczki Pana Waldemara Potkowy 
na wykonanie uslugi blacharsko - lakiemiczej samochodu gasniczego Jelcz 

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

W odpowiedzi na pytanie radnego Kuca : kto "'Yrazil zgodoe na wykonanie 
remontu samochodu - obecny na posiedzeniu Komisji Pan Potkowa 
poinformowal , ze bylo ustne przyzwolenie Burmistrza i Przewodnicz'l.cego 
Rady . 
Radna Irena Klausa dodala , ze to powinna bye inna kolejnose .Napierw Rada 
powinna przedyskutowae .Teraz wydano srodki , kt6re niew'l.tpliwie trzeba 
oddae .1ednakZe kolejnose zalatwienia powinna bye itma. 

http:Przewodnicz'l.cy
http:Przewodnicz'l.cy
http:Przewodnicz'l.cy


2 


Na posiedzenie Komisji przybyl radny Andrzej Morciniec .Obecnych jest 6 
czlonk6w Komisji. 
Burmistrz potwierdzil to co powiedzial Pan Potkowa i doda1 , ze byl to uklad 
dzentel menski. 
Radny Kuc podkresJil, ze w Urzt<dzie nie rna um6w dzentelmenskich - decyzja 
zaleZy od Rady. 
W podsumowaniu dyskusj i cz1onkowie jednog1osnie / za - 6 / wyrazili zgodt< na 
oddanie Panu Potkowie kwoty 3.000 zl wydatkowanej na remont samochodu 
gasniczego Jelcz. 
Na posiedzenie Komisj i przybyl radny KrzysztofBartnicki .Obecnych jest 7 
czlonk6w Komisji . 
W podsumowaniu dyskusji nad pismem w sprawie dofinansowania obchod6w 
julileuszu 125 lecia OSP Wilkowiczki - Komisja po wys1uchaniu Prezesa oSP 
Pana Potkowy - wit<kszosci'l. glos6w / 5 :0:2 / popada propozycjt< przyznania 
kwoty 2.500 zl na w/w cel. 
- Przewodnicz'l.cy Komisji odczyta1 pismo sohysa P1uzniczki w sprawie 
dofinansowania w wysokosci 10.612,30 zl zakonczenia krycia row6w 
kanalizacji deszczowej w solectwie. 
Obecny na posiedzenieu soltys Pan Rados1aw Makowczynski udzielit 
szczeg6lowych informacji w tym temacie.W trakcie dyskusji omawiano 
wysokosci koszt6w materialow oraz transpoliu , a takZe celowosc i spos6b 
przykrycia tych row6w.Radny Bartnicki nie kwestionuj'l.c zasadnosci 
przedsit<wzi t<cia zwroci1 sit< 0 rozwazenie kwestii : czy stac nas na zmiany zasad 
funkcj onowania funduszu soleckiego ? W podsumowaniu ustalono, ze soltys 
przedstawi 3 opieczt<towane kosztorysy / w tym jedna od Pana Krupy / na zakup 
i transport materia16w - pismo zostanie rozpatrzone w nastt<pnym miesi'l.cu. 
- Przewodnicz'l.cy Komisji odczytal pismo Towarzystwa Spoleczno -

Kulturalnego Niemc6w Wojwodztwa Sl'l.skiego Kolo Toszek w sprawie 

dofinansowania w kwocie 1.500 zl planowanego projektu : Rajd szlakiem 

zamk6w i palac6w Ziemii Toszeckiej 


W podsumowaniu dyskusj i ustalono zaproszenie Pani'l.Matheja w celu 
udziel enia szczeg6iowych wyj asnieii. .Rajd planowany jest na miesi2tc 
czerwiec , a wiyc jest jeszcze czas do podjycia decyzji. 
- Przewodnicz2tcy odczytal pismo Stowarzyszenia MOTO SPORT Gliw ice 

w sprawie dofinansowania w wysokosci 5.000 zl Rajdu Samochodowego . 
Proj ekt zaktada pol2tczenie wydarzenia z obchodami Oktoberfest oraz promocjy 
Gminy.Kwota 5.000 zl zosta1aby przeznaczona na zakup pucharow dla 
zwycit<zc6w oraz na prolT..ocjt< i reklamt< projektu. 
Skarbnik Gminy podkreslil , ze jest to pocz2ttek roku - nie wiemy jak sit< bt<d'l. 
ksztaltowac dochody gminy.Moze trocht< poczekac lub zaproponowac mniejsze 
srodki np 3.000 zl /w drodze negocjacj i / , a 2.000 zi - dotacji dla Zamku / np. na 
catering / 

http:Przewodnicz'l.cy
http:miesi'l.cu
http:Przewodnicz'l.cy
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Komisja oswiaty jednoglosnie popar1a propozycjC( przedstawion<\.przez 
Skarbnika Gminy. 
- Przewodnicz<\.cy Komisji odczyta1 pisma Pana Koniecznego w sprawie 

dofinansowania budowy placu zabaw w kwocie 5.680 zl 
Swietlica w Samowie za udzial w projekcie Dobry Pomysl otrzyma1a 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 
Pan Konieczny przedstawi1 takZe dzia1alnosc swietlicy opiekunczo 
wychowawczej STOKROTKA na terenie solectwa. 
Komisja jednog1osnie popar1a przyznanie dofinansowania w wysokosc i 5.700 zl 

Ad.l 
- Projekty do zatwierdzenia do konsultacji : 

Inspektor Bogumi1a Ziomkowska szczeg610wo om6wila kolejne pragrafY 

nastepuj<\.cych projekt6w uchwal : 

aJ w sprawie : przyjC(cia Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 


Gminy Toszek na lata 2012 - 2016 
bl w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodz<\.cych w sklad 

mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek 
Cz1onkowie Komisji nie wniesli uwag do treSci w/w uchwal , kt6re bC(d<\. 
pod dane konsultacjom. 
W obradach nast<tPila 10 min przerwa .Opuscil salC( obrad radny Andrzej 
Morciniec. 
Po przerwie : 
Kierownik referatu NRS Pani Teresa Kurzawa udzieli1a szczeg610wych 
infonnacji do projektu uchwa1y : 
- w sprawie : okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi<\.cymi 

w1asnosc Gminy 
W rozdziale dotycz<\.cym sprzedazy 10kali mieszkalnych i uzytkowych w § 15 
Pani Kurzawa szczeg6ln<\. uwagC( zwr6ci1a na wysokosc proponowanych 
bonifikat. 
Burmistrz Toszka doda1 , ze w zwi<\.zku z uci<\.zl iwosci<\.jak<\. s<\. mieszkania 
gminne we Wsp6lnotach chcemy jak najszybciej tego mienia siC( pozbyc. 
Propozycje bonifikat powinny zachC(cic mieszkanc6w do wykupu. WiC(kszosc 
lokali bC(dzie podlegala 90% bonifikacie. 
Komisja nie wniosla uwag do tresci tej uchwaly , kt6ra zostanie poddana 
konsultacjom. 
Inspektor Ewa Koprek udzieli1a szczeg610wych infonnacji do projekt6w 
uchwal: 
- w sprawie : okres lenia "Programu opieki nad zwierzC(tami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwierz<\.t na terenie Miasta i Gminy Toszek w roku 
2012 

http:niewystarczaj<\.ca
http:Przewodnicz<\.cy
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Program b«dzie uehwalany eoroeznie w termnie do 31 marea. 

Po wys!uehaniu wyjasnien Komisja nie wnios!a uwag do tresei projektu 

uehwa1y , ktory b«dzie podlega1 konsultaejom. 

- w sprawie : zasad udzielania sp01kom wodnym dotaeji eelowej z budzetu 


Gminy Toszek na biez,!ee utrzymanie wod i urz'l.dzen wodnyeh , trybu 

post«powania w sprawie udzielenia dotaej i , sposobu ieh rozliezania 

i sposobu kontroli wykonania zadania 


Na podstawie ustawy Prawo wodne - sp01ki mog'l. ubiegac si« w Gminie 0 

pozyskanie dotaeji na zadania realizowane na terenie Gminy.Zasady 
przyznawania pomoey okresla Rada Miej ska w drodze uehwaJ.y .Pomoe nie 
moze przekroezyc 50% koszt6w realizaeji zadania obj«tego wnioskiem. 
Na ten rok zabezpieezono w budzeeie Gminy srodki w wysokosei 5.500 z1 
Komisja nie wnios!'1. uwag do tresei projektu uehwa!y , ktora b«dzie poddana 
konsultaejom. 
- Projekty uehwa! do podj«eia na Sesji : 
P.o kierownika ZOPO Pani Ceeylia Cieslik omowi!a projekt uehwa!y : 
- w sprawie wyrazenia zgody na zawareie porozumienia w sprawie przej«eia 

prowadzenia zadail z zakresu oswiaty dotyez'l.eyeh doradztwa metodyeznego 
i doskonalenia nauezyeieli zatrudnionyeh w plaeowkach oswiatowyeh , dla 
ktory ch organem prowadz'l.cym jest Gmina Toszek 

Doradztwo metodyezne pol ega na wspomaganiu nauczyciela w praey 
dydaktycznej.Gdyby Porozumienie nie zosta!o zawarte koszt warsztatow 
ksztahowa!by si« w granicach 40 - 100 z! od osoby.Zawareie porozumienia na 
ten rok gwarantuje nam kwot« 8 z1 od 1 nauezyciela niezaleznie od ilosci fo nn , 
lub 120 z! za godzin« hospitalizacji.W budzecie zostan'l. zabezpieezone srodki 
w wysokosei 1.350 z! , ktore powinny w pe!ni zaspokoic zapotrzebowanie . 
Komisja nie wnios!a uwag do omowionego projektu uchwa!y. 
Sekretarz Gminy poinformowala , ze projekty uchwa! , ktore na poprzedniej 
Sesji by!y zatwierdzane do konsultaeji - obeenie s'l. przygotowane do podj«cia. 
Zadna organizacja nie wnios!a uwag do projektow uchwa! poddanych 
konsultacjom. 
Dotyezy to projektow uchwal : 
- w sprawie : okreslenia przystankow komunikacyjnych , ktorych w!ascicielem 

lub zarz'l.dzaj'l.cym jest Gmina Toszek udost«pnior..ych dla operatorow 

i przewoznikow oraz ustalenia warunkow i zasad korzystania z tych 

przystankow 


Pan Bartnicki zwr6cil si« 0 0 uj«cie w wykazie przystanku na drodze krajowej 
40 przystanku na wysokosci wjazdu na Wrzosy - pO:J.Oc to jeszcze nasz teren. 
Sekretarz Gminy poinformowa!a , ze jezeli to nasz teren to wykaz zostanie 
uzupdniony. 
- w sprawie : ustalenia stawki za korzystanie z przystank6w komunikacyjnyeh 

/ proponowana wysokosc oplaty - 0,05 z! za jedno zatrzymanie / 
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- w sprawie : oplaty za wpis do rejestru zlobkow i klubow dzieci~cych 
1proponowana oplata za wpis - 10% minimalnego wynagrodzenia 1 

Komisja nie wniosla uwag do w/w projektow uchwaL 
Pan Ireneusz Kokoszka - Przewodnicz,!cy Komisji doraznej ds. aktualizacji 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Toszek przedstawi l projekt uchwaly 
dotycz'!cy zmiany Strategi w cz~sci dotycz'!cej Programu Ochrony Srodowiska 
1aby byla mozliwosc zastosowania doplat do wywozu nieczystosci plynnych 

z indywidualnych gospodarstw I. 
Zmiany dotyczq roszerzenia zapisow : 
- Mocne strony: w pkt.l1, w pkt 19 i w pkt. 20 
- Slabe 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. 1szanse wzmacniajqce mocne strony 1 zmtana 

dot. zapisu w pkt. 8 
- w rozdz. 2 podrozdz. 2.2.11 mocne strony umozliwiajqce wvkorzystanie szansl 

zmianie ulega zapis pkt 3 
- w rozdz. 2 podrozdz. 2.2.1. i 2.2.2. 1dot. tabel korelacji pomi~dzy zmiennymil 

w miejsce "atrakcyjny krajobraz i polozenie" wpisuje si~ "atrakcyjnosc 
walorow przyrodniczo-krajobrazowych" , natomiast w miejsce "wspolpraca 
mi~dzy sqsiednimi gminami w zakresie ekologii" wpisuje s i ~ "wzrost 
swiadomosci ekologicznej w spoleczenstwie oraz wspolpraca na rzecz 
zrownowazonego rozwoju" 

- w rozdz.3 podrozdz.3.4 , a dotyczqcy programow , w tabeli programow 
aplikacyjnych dodaje si~ pozycj~ w brzmieniu : Program Ochrony Srodowiska 
1- Toszek gmin,!. 0 rozbudowanej, nowoczesnej infrastrukturze oraz - Toszek 

gminq eko logicznq 1 
Komisja nie wniosla uwag do przedstawionej propozycji. 
- Projekt uchwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza 
Toszka 

Skraga zostanie przedstawiona przez Komisj~ Rewizyjnq do rozpatrzenia na 
Sesji Rady Miejskiej. 
- Projekt uchwaly w sprawie : odwolania Skarbnika Gminy 
Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk poinformowal , ze wspolpraca z 
Burmistrzem oraz Radq Miejskqjest dobra, a powodem rezygnacji Sq wzgl~dy 
osobiste . 

Ad.3 
Czlonkowie Komisji zaproponowali, aby do planu pracy Komisji na rok 2012 
ujqC te propozycje , ktorych nie udal-o s i~ zrealizowac w roku 2012. 
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Ad.4 
Przewodniczqcy Komisji zaproponowar , ze sprawozdanie z pracy Komisji w 

roku 2011 przygotuje na podstawie protokorow z posiedzen . 

Radni poprali propozycj~ Przewodniczqcego Komisji . 


Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy podzi~kowal zebranym za 

udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 19.00 


Protokolowala Przewodnicza"cy Komisj i 

:kCA'~ 
Dorota Piecha Adam Konie zny 


