
Protokół Nr 30/2010 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa 

w dniu 13 stycznia 2010 r. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 
Lista obecności i porządek obrad stanowią załącznik do protokołu. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli : 
1 .Burmistrz Toszka - Pan Jacek Zarzycki 
2.Z-ca Burmistrza - Pani Maria Nowak Kowalska 
3.Sekretarz Gminy - Pani Małgorzata Porębska 
4.Skarbnik Gminy - Pani Kazimiera Drewniak 
5. Księgowa ZOPO - Pani Maria Waluś 
6. Kierownik OPS - Pani Anna Kolasa 
Przewodniczący Komisji Pan Krystian Kiełbasa powitał zebranych i przedstawił 
projekt porządku posiedzenia. 
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli przyjęcie proponowanego porządku 
obrad. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji odczytała uchwały Regionalnej Izby 
obrachunkowej w Katowicach w sprawie : 
- opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały budżetowej 

na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem 
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3.059.240 zł 

przyjętego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Toszek 
- opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na rok 

2010 prognozy kwoty długu Gminy Toszek 
We wszystkich trzech uchwałach opinia RIO jest pozytywna. 
Skarbnik Gminy poinformowała , że radnym na dzisiejszym posiedzeniu 
przekazano nowy załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej , gdyż poprzedni 
zadaniem RIO nie w pełni odpowiadał szczegółowości określonej w ustawie o 
finansach publicznych / dot. rozpisania wydatków na grupy i podgrupy /. 
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W wymienionym przez RIO załączniku Nr 5 pomyłkowo wpisano okres 
realizacji projektu / poz. nr 3 / na rok 2009 zamiast na 2010/ poprawka zostanie 
naniesiona /. 
Ponadto Pani Skarbnik poinformowała , źe w związku z pozytywnym 
rozstrzygnięciem konkursu dla złożonego projektu oświatowego do projektu 
budżetu Gminy na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków zostanie 
wniesiona kwota 1.153.983 z ł . 
Członkowie Komisji przystąpili do omówienia projektu budżetu Gminy Toszek 
na rok 2010. 
D O C H O D Y : 
Po omówieniu dochodów we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej 
Komisja rolnictwa nie wniosła uwag co do ich wysokości. 
W Y D A T K I : 
Członkowie Komisji omawiali wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej : 
- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 500 - Handel 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz.600 - Transport i łączność 
Komisja nie wniosła uwag do zadań , ani wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 630 - Turystyka 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 710 - Działalność usługowa 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 720 - Informatyka 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 750 - Administracja publiczna 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 

prawa 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 752 - Obrona narodowa 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale 
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Burmistrz wyjaśnił , iż rozmowy z gminami ościennymi w sprawie utworzenia 
wspólnej Straży Miejskiej nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. 
W związku z powyższym po rozmowie z Komendantem Policji zaproponowano 
zabezpieczenie kwoty 15.000 zl na dodatkowe służby patrolowe policji na 
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terenie gminy .Dodatkową służbę zamawia się na konkretny dzień i porę dnia -
stawka dzienna to 130 zł brutto. 
W podsumowaniu dyskusji członkowie Komisji nie wnieśli uwag do zadań i 
wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

Komisja nie wniosła uwag do wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 
Komisja nie wniosła uwag do wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 758 - Różne rozliczenia 
Komisja nie wniosła uwag do wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie 
Skarbnik Gminy poinformowała , że do wysokości wydatków w tym dziale 
należy dodać kwotę 1.153.983 zł na realizację projektu oświatowego / rozdział 
80195 /. 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia 
Odpowiadając na pytanie dotyczące wydatku w rozdz. 85 195 w wysokości 
40.000 zł- Sekretarz Gminy poinformowała , że są to środki przeznaczone na 
realizację usług pielęgniarskich / CARITAS / 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz, 852 - Pomoc społeczna 
W odpowiedzi na pytanie członków Komisji Kierownik OPS Pani Anna Kolasa 
poinformowała , że Gmina dofmasowywuje do pobytu w DPS - 12 
mieszkańcom.Koszt dopłaty przeciętnie wynosi 1.900 zł / osobę miesięcznie 
Po omówieniu wydatków Komisja nie wniosła uwag do zadań ani wyskości 
wydatków w tym dziale. 
Członkowie Komisji omówili projekt uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi 
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. 
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika -
członkowie Komisji jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną. 
- Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Komisja nie wniosła uwag do wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Komisja nie wniosła uwag do zadań i wysokości wydatków w tym dziale. 
Pani Maria Waluś omówiła projekt uchwały w sprawie : ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie , pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na 
które dofinansowanie jest przyznawane. 
Różnica pomiędzy projektem , a podjętą w roku ubiegłym uchwałą polega na 
tym , że ze specjalności wykreślono : germanistykę , przyrodę , matematykę , 
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oraz terapię pedagogiczną z oligofremopedagogiką; a wprowadzono : edukację 
regionalną, edukację wczesnoszkolnąoraz fizykę. 
Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Pan Krystian Kiełbasa zwrócił sie o informację : czy modernizacja oświetlenia 
przyniosła jakieś korzyści ? 
Burmistrz poinformował , że roku bieżącym kończymy spłatę , a oszczędności 
są rzędu 30% 
Pan Kiełbasa zaproponował , aby w sprawie założenia ściemniaczy 
skontaktować się z Rybnikiem , który takie urządzenia założył. 
Burmistrz Toszka poinformował, że na dzień dzisiejszy do zapłacenia za 
prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta i sołectw jest kwota 68.000 z ł . 
Płatności będą dokonywane na zasadzie przeniesień . Po rozliczeniu całej akcji 
wystąpimy do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na to zadanie. 
Komisja do zadań i wysokości wydatków w tym dziale nie wniosła uwag. 
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W odpowiedzi na pytanie Burmistrz Toszka poinformował, że dotacja dla 
Centrum Kultury jest na tym samym poziomie. 
Komisja nie wniosła uwag do wysokości wydatków w tym dziale. 
- Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport 
Komisja nie wniosła uwag do zaplanowanych zadań i wysokości wydatków w 
tym dziale. 
W podsumowaniu omawiania Komisja większością głosów / 4:0:1/ 
opowiadziała się za przyjęciem zaplanowanej wysokości dochodów i wydatków 
w budżecie Gminy Toszek na rok 2010. 
Członkowie Komisji przystąpili do omawiania pozostałych projektów uchwał 
przygotowanych na Sesję Rady Miejskiej : 
- Projekt uchwały w sprawie : dopłaty do taryfy REMONDIS A Q U A Sp. z o.o 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
Całkowity koszt oczyszczania ścieków wynosi 8,66 zł / m3 brutto -
proponowana dopłata wynosi 3,64 zł / m3 brutto dla wszystkich taryfowych 
grup odbiorców. 
Komisja większością^głosów / 4:0:1/ poparła podjęcie uchwały. 
- Projekt uchwały w sprawie : Wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 
Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
- Projekt uchwały w sprawie : zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

zatrwały zarząd 
Burmistrz zaproponował , aby Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku 
od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd udzielić maksymalnej bonifikaty 
w wysokości 95%. 
Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
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- Projekt uchwały w sprawie : zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Toszek na 2010 r." 

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Porębska poinformowała , że jak co roku 
zachodzi konieczność uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych , a także uchwalenia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii - gdyż poprzedni nasz program uchwalono na lata 2007-
2009.Ponadto ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostaliśmy 
zobligowani do uchwalenia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
W związku z tym , że wszystkie te problemy wzajemnie się przeplatają, a 
Programy sa realizowane ze wspólnych środków zaproponowano uchwalenie 
wszystkich trzech Programów w jednej uchwale. 
Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu zdrowotnego 

"Nie dla meningokoków - szczepienia chronią życie dzieci" 
Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Porębska poinformowała , że realizatorom 
programu zostały do wykorzystania szczepionki / Kotulin zaszczepił wszystkie 
dzieci , w Paczynie pozostało 6 szczepionek , w Remedium 4 szczepionki ,a w 
Toszku kilkanaście / .Okres realizacji szczepień od zakończenia postępowania 
konkursowego był dość krótki , bo ok. 2,5 miesiąca . Był to okres jesienny , w 
którym nastąpił wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego.W 
związku z powyższym przygotowano projekt zmieniający uchwalę , w którym 
zaproponowano przedłużenie terminu realizacji programu do 30 czrwca 2010 r. 
Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/272/2008 Rady Miejskiej w 
Toszku z dnia 18 listopada 2008 r. 

W/w uchwała dotyczyła powołania Komisji doraźnej ds. opracowania stanu 
placówek oświatowych na terenie Gminy Toszek. 
Proponowana zmiana dotyczy pkt. 3 , który otrzymuje brzmienie : 
3.Do zadań Komisji należeć będzie opracowanie wariantów sieci placówek 

oświatowych najbardziej korzystnych społecznie i ekonomicznie , 
przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej do akceptacji oraz 
monitorowanie realizacji tych wniosków " 

Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
- Projekt uchwały w sprawie : upoważnienia Burmistrza Toszka do podpisania 

umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu "PIAP-y dla 
mieszkańców ziemi gliwickiej" oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie 
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na pokrycie kosztów 
partnerstwa Gminy Toszek w realizacji umowy 

Po zapoznaniu się z projektem Komisja jednogłośnie poparła podjęcie uchwały. 
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A i : 
Członkowie Komisji zapoznali się z pismem mieszkańców Gminy w sprawie : 
a/ zażalenia na uciążliwości związane z działalnością prowadzoną przez 

firmę H A W E X 
Burmistrz poinformował, że właściciel firmy nabył część nieruchomości po 
byłej ARMATURZE i rozpoczął działalność polegającą na sortowaniu, suszeniu 
i handlu miałem węglowym.Właściciele okolicznych nieruchomości uskarżają 
się na hałas powodowany przez pracujące na terenie firmy maszyny , pylenie 
będące skutkiem ubocznym prowadzonej działalności, a także to , że 
produkacja odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
W odpowiedzi na w/w skargi Burmistrz Toszka wystąpił do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli.W odpowiedzi 
uzyskano informacje , że kontrola odbędzie się w I-szym kwartale 2010 r. 
Po ustaleniach telefonicznych uzgodniono , ze kontrola odbędzie się do końca 
stycznia 2010 r.Z mieszkańcami oraz właścicielem firmy zorganizowano 
spotkanie w celu wynegocjowania zmniejszenia uciążliwości prowadzonej 
działalności.Część ustaleń właściciel zrealizował: wymiana silników 
spalinowaych na elektryczne , wymiana sprzętu / koparek / na mniej hałaśliwe, 
rozpoczęto podnoszenie ogrodzenia , jednakże warunki atmosferyczne nie 
pozwoliły na całkowitą realizację Jednocześnie Przedsiębiorstwo Handlowe 
H A W E X wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania terenu 
magazynowo-dystrybucyjnego na teren przemysłowy z prowadzeniem 
działalności w zakresie odzysku odpadów ".Organem właściwym do wydania 
decyzji jest Burmistrz Toszka .Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz wystąpił 
do Starosty Gliwickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 
wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia raportu oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wystąpiono do 
urbanistów o wydanie opnii dotyczącej zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z 
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.Urbaniści stwierdzili 
niezgodność przedmiotowej inwestycji z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym Burmistrz wydał 
decyzję negatywną, a co za tym idzie zakończono przeprowadzanie dalszego 
postępowania uzgodnieniowego.Właściciel orzekł , że od decyzji nie będzie się 
odwoływał , ale bieżącą działalność będzie prowadził w dalszym ciągu. 
Po kolejnej interwencji mieszkańców Burmistrz Toszka zwrócił się do : 

1. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
2. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
3 .Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
4.Państwowej Inspekcji Pracy 
o przeprowadzenie kontroli wszystkich firm w Toszku prowadzących 
działalność o podobnym profilu /min . GUMITEX/ i przedstawienie informacji : 
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- czy przedmiotowe firmy posiadają wszystkie wymagane prawem zezwolenia 
naprowadzenie swojej działlaności , a pracownicy pracują w odpowiednich 
warunkach. 

Kolejne spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcą planuje się na koniec 
stycznia 2010 r. 
Burmistrz dodał także , że właściciel firmy nie wiedział . iż na użytkowanym 
terenie znajduje sie cmentarzysko , gdyż nie ma takiego zapisu w planie 
zagospodarowania.Po zapoznaniu się z powyższym Pan Latocha zobowiązał się 
do szczególnego zadbania o w/w miejsce. 
b/' zaniepokojenia możliwością realizacji inwestycji przez firmę GUMITEX 
Burmistrz poinformował , że na wniosek Przedsiębiorstwa GUMITEX wszczęto 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji odzysku 
stali z odpadów gumowo-stalowych".Ponieważ inwestor określił obszar 
oddziałowywania inwestycji w związku z powyższym poinformowano 
wszystkich właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu procedury.Zgodnie z 
przepisami, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron wszelkie 
informacje są przekazywane obwieszczeniem Burmistrza / również na stronie 
internetowej /.Zwrócono się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do 
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Członkowie Komisji rozpatrzyli pisma ; 
1/ Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach w sprawie : zabezpieczenia 

środków na remont pomieszczeń Posterunku , zakup sprzętu biurowego oraz 
zakup i montaż drzwi anty włamaniowych i systemu alarmowego 

W podsumowaniu dyskusji Komisja stwierdziła , że wysokość dochodów 
budżetowych nie pozwala na zabezpieczenie środków na w/w potrzeby. 
21 Sołtysa Płużniczki Pana Jana Kotowskiego w sprawie : wygospodarowania 

środków finansowych na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 
na odcinku ok. 700 m2 

Komisja zaproponowała rozstrzygnięcie w/w sprawy w trakcie roku 
budżetowego , jeżeli do budżetu wpłyną dodatkowe środki 
3/ Rady Rodziców przy Gimnazjum w Toszku w sprawde : rozważenia 

możliwości uwazględnienia w budżecie Gminy środków finansowych na 
opracowanie dokumentacji i budowę szatni szkolnej 

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krystian Kiełbasa poinformował, że w 
budżecie zaplanowano część środków , a pozostałe środki / 7.000 zł / przekazała 
Rada Rodziców .Zakupione zostaną szfki w takiej i lości , aby zabezpieczyć 
uczniów wszystkich I-szych klas. 



Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Krystian Kiełbasa zaproponował 
zaproszenie na kolejna Sesję po Sesji budżetowej Prezesa Śląskiej Izby 
Rolniczej w celu przedstawienia sytuacji w rolnictwie w okresie 6 lat od wejścia 
do Unii Europejskiej. 
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek Pana Kiełbasy. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Pan Krystian Kiełbasa 
podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie o godz. 17.30 

Protokołowała 

Dorota Piecha 

Przewodniczący Komisji 

Krystian Kiełbasa 


