
Protokol N r 1120 t0 

zc wspo1ncgo posicdzcnia radnych 


w dniu 20 grudnia 2010 r. 


Posiedzenie rozpoez((to 0 godz. 16.00 
Lista obecnosei i projekt porzqdku posiedzenia stanowi ct zarqcznik do 
protokol:u. 
Obradom przewodniczyi Przcwodniczc\cy Rady Miejskiej w Toszku Pan 
Ircncusz Kokoszka. 
Nicobccny radny na posiedzeniu - Pan ;\ndrzej Morciniec 
W posiedzeniu udzial: brali : 
1.Burmistrz Toszka Pan c; rzegorz K upczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
3.Sckretarz Gminy Pani Mal:gorzata Por((bska 
4.Skarbnik Gminy Pani Kazimicra Drcwniak 
5.Dyrektor Centrum Kultury Pani Joanna Karwcta 
6.Gf6wna Ksi((gowa CK Pani I oidia Kukowka 
7.Kierownik OPS Pani Anna Kolasa 
8.Gl:owna Ksi((gowa OPS Pani Rita Sulik 
9.P.o kicrownika ZOPO Pani Cecylia CieSlik 

10.Gl:owna Ksi((gowa ZOPO Pani Maria Walus 

Pan Kokoszka powitar zcbranych i przcdstawH projekt porzqdku posiedzcnia. 

za przyj{!ciem porzqdku obriul glosmi'll/o 13 riulnych 

przeCIW () 


wstrzymalo si{! ot/ g/O,ftiU () 


Porzqdck obrad zostal: przyj((ty jcdnoglosl1 ie . 

Na posicdzcnie przybyr radny Krzysztof' Bartnicki. \V gl:osO\vaniu bc;dzie braio 

udziat 14 radnych. 


Ad.l 
Przewodniezctcy Rady odczytar pismo Dyrektora Centrum Kultury "Zamck w 
Toszku" () wyrazcnie zgody na wykorzystanie kwoty 10.000 zf z dotacji 
podmiotowcj przyznanej jednostcc uchwal:ct Rady Miejskicj na rel110nt dachu 
budynku bramnnego , na biczqcC utrzYl11anie obiektu. 
Pismo stanowi zaiqcznik do protokoiu. 
Pani Karwcta poinforl11owal:a , ze w ral11ach konkursu ogloszoncgo przez 
Starostwo Powiatowc udaio siC; pozyskac dotacj(( w wysokosci 10.000 A z 
przcznaczeniem na prowadzenic prac remontowych dachu. 



2 


W zwi'tzku z powyzszym z dotacj i podmiotowej przyznanej przez Rad~ Miej sk't 
pozostaly srodki w wysokosci 10.000 zl 
Burmistrz Toszka dodal , ze zobowi'tzania Centrum Kultury musi pokrye 
gmina , aby nie doprowadzie do korzystania z kredytu na uregulowanie 
zaleglosci Burmistrz poparl prosb~ Dyrektora Centrum Kultury. 
Przewodnicz'tcy Rady prosb~ Dyrektora CK poddal pod glosowanie : 
za wyrazeniem zgody glosowalo 14 radnych 
przeclw 0 
wstrzymalo sif od glosu 0 
Radni j ednoglosnie wyrazili zgod~ na wykorzystanie kwoty 10.000 zl z dotacj i 
podmiotowej na remont dachu budynku bramnnego na biez'tce utrzymanie 
obiektu zamkowego. 

Ad.2 
- Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia informacji Burmistrza Toszka 0 stanie 

realizacj i zadan oswiatowych za rok 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu 
i egzaminu gimnazj alnego 

Radni nie wniesli uwag do w/w projektu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow w wysokosci 50.000 zl na zimowe 
utrzymanie drog gminnych. 
Radny Janusz Konopka podkreslil , ze na akcj~ zimow't wydano juz 
ok. 100.000 zl i zwrocil si~ do radnych , aby zaapelowali w tej sprawie do 
swoich wyborcow .Drogi gminne to drogi IV i V kategorii odsniezania
powinny bye odsniezone , ale nie musz't bye czarne. 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow w wysokosci 56.000 zl na dotacj~ dla 
Centrum Kultury "Zamek w Toszku" 
Pani Karweta poinformowala , ze w zwi'tzku z niewykonaniem planu 
przychodow 1z uwagi na warunki pogodowe mniej sza ilose turystow odwiedzila 
Zamek, zdecydowanie mniejsza okazala si~ liczba zapotrzebowan na imprezy 
firm owe , a takze brak zainteresowania Balem Sylwestrowym 1 , zabraknie 
srodkow na pokrycie kosztow zadan biez'tcych .W/w kwota przeznaczona 
b~dzie mi~dzy innymi na : prowadzenie sekcji oraz swietlic wiejskich ,zakup 
oleju opalowego , zakup w~gla ,zakup ksi'tzek do biblioteki , pokrycie kosztow 
energii elektrycznej , oplat za telefon i internet, przegl'td i napraw~ gasnic , itp. 
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Burmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy przeznaczenia srodkow 
pochodz'tcych z wynajmu pomieszczen 1w Boguszycach Iw wysokosci 110 zl 
na doposazenie swietlicy w solectwie Boguszyce. 
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Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 

- Projekt uchwaly w sprawie : dopiaty do taryfy REMONDIS Aqua Toszek 


Sp. z 0.0 

Radny Janusz Konopka zaproponowal , aby w zwiqzku z tym , iz taryfy 
pozostaly na niezmienionym poziomie , doplat~ do sciekow pozostawic rowniez 
w wysokosci niezmienionej tzn. w kwocie 3,64 zl do 1m3 scieku. 
Burmistrz Toszka poparl propozycj~ wysokosci doplaty na rok 2011 ,jednakze 
poinformowal, ze od nast~pnego roku nalezy pomysle6 0 zmniejszaniu kwoty 
doplaty - w pierwszej kolejnosci dla odbiorcow pozostalych. 
Radny Herbert Kocur podkreslil , ze w uchwale ustalajqcej wysokos6 podatku 
od nieruchomosci uchwalono dzialanie w stron~ firmy REMONDIS poprzez 
zwolnienie od podatku budynkow , gruntow lub ich cz~sci , ktore Sq 
wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania sciekow . 
Radny Konopka wyjasnil ,ze ten element takze rna wplyw na wysokosc taryfy. 
Radny Krzysztof Bartnicki dodal , ze przede wszystkim doplata jest dla 
mieszkancow Gminy , ale rowniez rna zach~cic do tego , aby jak najwi~ksza 
liczba mieszkancow podlqczala si~ do kanalizacji , im wi~cej podlqczen , tym 
odbior scieku b~dzie tanszy. 
W podsumowaniu dyskusji radni zaakceptowali wysokos6 doplaty do 
odprowadzenia scieku na rok 2011 w kwocie 3,64 zl do ceny 1 m3 dla 
wszystkich grup taryfowych. 

Ad.3 
W wyniku dyskusji nad opracowaniem projektu uchwaly w sprawie : ustalenia 

wysokosci oraz zasad wyplacania diet dla radnych zaproponowano od 1 stycznia 

2011 r. : 

11 zryczaltowane miesi~czne diety dla : 


al Przewodniczqcego Rady - 1.000 zl 

bl Wiceprzewodniczqcego Rady - 700 zl 


21 dla radnych : 
a/ za udzial w obradach Sesji - 300 zl 
bl za udzial w posiedzeniu Komisji - 100 zl 
cl dla Przewodniczqcych Komisji Rady Miejskiej za udzial w posiedzeniu 

Komisji - 150 zl 
dl dla Wiceprzewodniczqcego Komisji za udzial w posiedzeniu Komisji , w 

ktorej pelni zast~pstwo Przewodniczqcego Komisji - 150 zl 
Wysokos6 diet dla soltysow Gminy Toszek oraz przewodniczqcego zarzqdu 
Osiedla Oracze zaproponowano od 1 stycznia 2011 r. nast~pujqCO : 
- miesi~cznq zryczaltowanq diet~ za udzial w pracach Rady Miejskiej w 

wysokosci - 300 zl 
- soltysowi oraz przewodniczqcemu zarzqdu Osiedla Oracze wykonujqcemu 

rownoczesnie mandat radnego wyplaci6 113 miesi~cznej zryczaltowanej diety 
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- za nieobecnosc na Sesji soltysom oraz przewodniczqcemu zarzqdu Osiedla 
Oracze zryczaltowanq diettt obniza sitt 0 50% 

Ad.4 
Radni przystqpili do omawiania wysokosci wydatkow w projekcie budzetu na 
rok 2011 . 
W zwiqzku ze zmianq wysokosci diet dla radnych i sohysow 
wygospodarowane zostaly srodki w wysokosci 50.000 zt 
Srodki te radni wedlug uznania rozdysponujq w trakcie konstrukcji budzetu na 
2011 r. 
Wysokosc zaplanowanych wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji 
budzetowej wyjasniali : 
- Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak 
- Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
- Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Porttbska 
- Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Pani Anna Kolasa oraz glowna 

ksittgowa Pani Rita Sulik 
- P.o kierownika Zespolu Obslugi Placowek Oswiatowych Pani Cecylia Cieslik 

oraz glowna ksittgowa Pani Maria Walus 
- Dyrektor Centrum Kultury Pani Joanna Karweta oraz glowna ksittgowa Pani 

Lidia Kukowka 
W trakcie omawiania wydatkow w Dziale 010 - Rolnictwo i Lowiectwo - radna 
Pani Irena Klausa w zwiqzku z wykonanym projektem konserwacji rowu w 
Pisarzowicach 1 koszt 25.000 zll zaapelowala 0 to , aby wydatek na ten cel miec 
na uwadze w trakcie roku budzetowego. 
Dz.600 rozdz.60053 - Burmistrz Toszka poinformowal , ze wydatek w 
wysokosci 1.167.426 zll rowniez po stronie dochodow 1na projekt - stworzenie 
infrastruktury teleinformatycznej "Klikanie bez barier - przeciwdzialanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek"- zostanie wycofany z budzetu 
oraz z konkursu z uwagi na to , ze w gminie Toszek brak uzasadnienia dla 
realizacji tego projektu. 
Podczas analizy wydatkow w Dz.754 - radny Eugeniusz Kuc zapytal : czy 
przewidziane jest nawiqzanie wspolpracy ze StrazqMiejskq ? 
Sekretarz Gminy poinformowala , ze w tym projekcie takich zalozen nie rna. 
W odpowiedzi na koszt dodatkowych sluzb policyjnych Pani Porttbska 
poinformowala, ze koszt jednej sluzby to 200 zl brutto . 
Po zapoznaniu sitt z wydatkami w Dz. 851 - Ochrona Zdrowia - radni 
jednoglosnie 1 14:0:01 zaproponowali zwittkszenie wydatkow 0 kwottt 
10.000 zl w rozdz. 85195 - pozostala dzialalnosc - swiadczenie uslug 
pielttgnacyjnych 1zadanie realizowane przez CARIT AS 1 
Kolejne zwittkszenie wydatkow 0 kwottt 10.000 zl- radni jednoglosnie 
114:0:01 zaproponowali w Dz. 852 - Pomoc Spoleczna rozdz. 85228 - uslugi 
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opiekuncze i specjalistyczne - dotacja na realizacj't uslug opiekunczych I druga 
cz'tsc zadan realizowanych przez CARIT AS I. 
W trakcie omawiania wydatkow w Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport radny 
Tadeusz Inglot zaproponowal uwzgl'tdnienie pisma KS Zamkowiec i 
zwi'tkszenie wysokosci wydatkow w tym dziale. 
W podsumowaniu dyskusji radni jednoglosnie I 14:0:0 I zaproponowali 
zwi'tkszenie dotacji w rozdz. 92605- dotacja na zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu 0 kwot't 20.000 zl 
Pozostahlkwot't ,ktorllradni dysponowali po zmniejszeniu diet w wysokosci 
10.000 zl- jednoglosnie I 14:0:0 I zaproponowano umiescic w rozdz. 92195 
pozostala dzialalnosc - pozostale wydatki - z ewentualnym przeznaczeniem ich 
na dofinansowanie zakupu material ow koniecznych do prowadzenia dzialalnosci 
w swietlicach wiejskich. 

Skarbnik Gminy poinformowala, ze na wniosek zawarty w opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka projekcie 
uchwaly budzetowej na rok 2011- w pkt. 16 - upowaznienia dla Burmistrza 
ppkt 4 : "zaci~ania zobowillzan z tytulu umow , ktorych realizacja w roku 
budzetowym i w latach nast'tpnych jest niezb'tdna do zapewnienia ci~losci 
dzialania jednostki i z ktorych wynikajllce platnosci wykraczajll poza rok 
budzetowy 2011" - zostanie wykreslony i umieszczony w projekcie uchwaly w 
sprawie : przyj'tcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 
2011-2017. 
Rowniez na wniosek RIO zawarty w opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza 
Toszka projekcie uchwaly w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2011-2017 - w za1llczniku nr 2 zostanie dodana dodatkowa kolumna dotyczllca 
zobowillzan. 

Ad.S 
Przewodniczllcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka z okazji 
zblizajllcych si't Swillt Bozego Narodzenia zlozyl wszystkim obecnym 
naj serdeczniej sze zyczenia. 
Radni , Burmistrz , pracownicy Urz'tdu oraz pracownicy jednostek 
organizacyjnych dzieillc si't oplatkiem skladali sobie zyczenia swillteczne. 

Posiedzenie zakonczono 0 godz. 20.30 

. odn}CZllcy obradp~~e 
~P/!9-- :r:~~~~, l 

reneusz Kokoszka 


