
]>rotokol N r 4/2010 

zc wspo)ncgo posicdzcnia Komisji stalych Rady Micjskicj 


w dniu 14 pazdzicrnika 2010 r. 


Posiedzenie rozpocz~t() 0 godz. 16.00 
Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowi'l. zal'l.cznik do protokolu. 
Obradom przewodniczyl Przewodnicz'l.cy Rady Miejskiej w Toszku Pan Marek 
Pawlowski. 
W posiedzeniu uczestniczyli : 
I.Burmistrz Toszka Pan J acek Zarzycki 
2.Z-ea Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
3 .Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por~bska 
4.Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak 
5.Przedstawiciele pracowni PLAN - Panstwo Cubala 
6.Prezes REMONDIS Pan Herbert Karlowski 
7.Kierownik OPS Pani Anna Kolasa 
8.P.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik 
9.Podinspektor Pan Jacck Dolinski 
Pan Marek Pawlowski powital zebranych i przedstawil projckt porz'l.dku 

posiedzenia. 

Radni wi~kszosci'l. glosow / 11 :0: 11 przyj«li proponowany porz'l.dek obrad. 


Ad.1 
Pan Cubala poinformowal , ze przygotowane projekty uchwal stanowi'l. ostatni 
etap zmian w oparciu 0 podj~te Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Toszek. 
Wszystkie zmiany planow s'l. po wylozeniu - odbyla si~ publiczna dyskusja . 
Zachowany zostal 14 dniowy okres na wniesienie uwag. 
Wplyn~la jedna uwaga dotycz'l.ca terenow obwodnicy - jednakze teren ten nie 
jest obj~ty zmiana planow. 
Wszystkie zmiany obj~te S'l. 30% stawk'l. renty planistycznej w momencie zbycia 
nieruchomosci. 
Pan Cubala kolejno omowil projekty uchwal w sprawie zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenow zainwestowanych i 
rozwojowych dla solectw: Boguszyee , Ciochowiee, 
Kotulin oraz Kotulin Maly , Ligota Toszecka , Paezyna , Pisarzowiee , 
Pluzniczka , Pniow , Proboszezowice , Samow oraz Wilkowiezki / wies / , a 
takze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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tcrenow zainwestowanych i rozwojO\vych miasta Toszck , zmiany micjscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszck 
oraz tcrcnow zainwestowanych i rozwojO\vych solectwa Wilkowiczki I dot. 
osicdla I. 
Po omowieniu i wysluchaniu wyjasnien radni nic wniesli uwag do 
przedstawionych projektow uchwal. 
Przcwodniczetcy obrad podzil(kowal Panstwu Cubala za udzial w posiedzeniu i 
zaprosil na najblizszet Scsjlt w dniu 19 pazdziemika 20] 0 r. 

Ad.2 
Prezes REMONDIS Aqua Tos2ek Pan Herbert Karlowski zgodnie z decyzjet 
Rady Micjskicj przcdstawil sprawozdanic w ktorym ustosunkowal sil( do 
wnioskow wypracowanych na wspolnych posiedzcniach Komisji budzetowej 
oraz Komisji mieszkaniowej. 
Wypracowanc wnioski oraz sprawozdanie Prezcsa REMONDIS stanowiet 
zaletcznik do protokolu. 
Do przedstawione sprawozdania radni nie wniesli uwag. 

Ad.3 
Inspektor Pani Irena Sus omowila projekty uchwal podatkowych.W zwi~ku z 
tym , zc wskaznik cen towarow i us1ug konsumpcyjnych w I polroczu biezqcego 
roku wzrosl 0 2,6% w stosunku do I polrocza 2009 - zaproponowano wzrost 
stawek podatkowych na poziomie 2,6%. 
- projekt uchwaly w sprawie : ustalenia wysokosci stawck podatku od 

nieruchomosci na tercnic miasta i gminy Toszek oraz zwolnicn od podatku 
na rok 2011 

Proponowane stawki ksztaltujct silt nastltPujetCO : 
- od gruntow : 

- a! - 0,80 zl 

- bl - 4,15 zl 

- c/- 0 20 zl 
, 

- od budynkow Iub ich cZltsci : 
- a! - 0 67 zl , 
- bl - 20,39 zl 

- c1- 9 82 z1
, 
- d/- 2,78 zl 
- c/- 6,37 zl 

- od wartosci budowl i : 
a! budowlc zwietzane ze zbiorowym odprowadzaniem i oezyszczaniem 

sciekow - 0,5% 
bl pozostale budowle - 2% 
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Pozostawiono bez zmian zwolnienia od podatku od nieruchomosci. 
Po om6wieniu radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : ustalenia wysokosci stawek i zwolnien w 

podatku od srodk6w transportowych na terenie gminy i miasta Toszek 
na rok 2011 

Pani Sus poinformowala , ze do tej pory w Obwieszczeniu Ministra Finans6w 

nie ukazaly siQ stawki minimalne. 

W zwiqzku z powyzszym Przewodniczqcy obrad zaproponowal , aby w/w 

projekt om6wie bezposrednio na Sesji - 0 iIe do tego czasu stawki minimalne siQ 

ukazq w Obwieszczeniu .Jezeli nie to projekt zostanie przesuniQty na kolejna 

Sesj~. 


Radni zaakceptowali propozycj~ Przewodniczqcego obrad. 

- projekt uchwaly w sprawie : oplaty targowej pobieranej na terenie gminy 


i miasta Toszek w roku 2011 
Projekt przygotowano w dw6ch wariantach . 
Trese pierwszego jest identyczny jak w uchwale obowiqzujqcej z tym , ze 
wysokose oplat w kazdej pozycji podniesiono 0 1 zl 
Drugi wariant zawiera trese podobnq, jedynie ustalono powierzchni~ handJowq 
od 1 m2 - i tak : 
- 0 powierzchni handlowej do 3m2 whwznie - 14 zl 
- 0 powierzchni handlowej powyzej 3m2 do 6m2 wlqcznie - 25 zl 
- 0 powierzchni handlowej powyzej 6m2 do ] Om2 wlqcznie - 35 zl 
- 0 powierzchni powyzej ] 0 m2 - 40 zl 
W /w wariant przygotowano w zwiqzku z pismem kupc6w 0 rozpatrzenie zmiany 
wysokosci stawek oplaty targowej. 
Radni wiQkszosciq glos6w / 11 :0: 11 poparli podj~cie uchwaly zgodnie z 
wariantem drugim / tzn.od m2 powierzchni handlowej /. 
- projekt uchwaly w sprawie : oplaty od posiadania ps6w na terenie gminy 

i miasta Toszek na rok 2011 
Wzorem roku ubieglego radni utrzymali wysokose oplaty od posiadania ps6w 
w wysokosci 20 zl odjednego psa.Utrzymano r6wniez zwolnienie od oplaty 
posiadania jednego psa przez osob~ fizycznq b~dqcq platnikiem podatku od 
nieruchomosci , w celu pilnowania gospodarstwa domowego. 
Przewodniczqcy obrad podziQkowal Pani Sus za udzielone wyjasnienia. 
W obradach radnych nastqpila 10 min przerwa. 
Po przerwie : 
- projekt uchwaly w sprawie : Statutu Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku 
Kierownik OPS Pani Anna Kolasa poinformowala , ze zmiany w statucie 
dotyczq rozszerzenia zapisu w § 1 0 ustawy i zadania zlecone OPS-owi. 
Radni nie wnieSli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
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- projekt uchwa1y w sprawic : okreslcnia trybu i sposobu powo1ywania i 
odwolywania cz1onk6w Zespo1u Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek 
oraz szczeg6lowych warunk6w jego funkcjonowania 

Kierownik OPS Pani Anna Kolasa poinformowa1a, ze projekt przygotowano 

zgodnie z nowclizacj't ustawy 0 Przeciwdzia1aniu Przcmocy w Rodzinic. 

Radni nie wnidli uwag do w/w projcktu. 

- projekt uchwaly w sprawie : apelu do Scjmu oraz Rz'tdu Rzeczypospolitej 


Polskiej w sprawie zakazu wytwarzania, rcklamowania i wprowadzania do 
obrotu substancji psychoaktywnych alternatywnych dla narkotyk6w 

Radni poparli podj~cic w/w projektu uchwa1y 
- projekt uchwa1y w sprawie : przeznaczenia do sprzedazy lokali mieszkalnych 

w budynkach komunalnych ich najemcom 
Projckt dot. sprzedazy lokali micszkalnych w Paczynie przy ul. Wiejskicj 2a i 3 
Radni nic wnidli uwag do w/w projektu. 
- projekty uchwa1 zmieniaj'tcych uchwa1y w sprawic uchwalenia statut6w 

solcctw: Ciochowicc , Kotliszowice , Kotulin , Paczyna , Paczynka , 
Pluznic7l<a , Pni6w , Proboszczowicc , Pisarzowice , Paw10wicc i Sarn6w 

Sckretarz Gminy Pani Malgorzata poinformowa1a , ze we wrzdniu odbyly siy 
zebrania wicjskic w 11 solcctwach, na kt6rych mi~dzy innymi odbyly siy 
konsultacjc w sprawic zmian w statutach solectw.Zmiany wynikaj't z ustawy 
o Funduszu Soleckim , okrdl3;i't termin udziclenia absolutorium sohysowi i 
porz'tdkuj't nazywnictwo. Wszystkie solectwa opr6cz Paczyny ustalily termin 
absolutorium do dnia 31 maja kazdego roku . Natomiast solectwo Paczyna 
powoluj'tc si~ na nisk't frekwcncj~ na zebraniach w konsultacjach ustalila termin 
udzielenia absolutorium do dnia 30 wrzeSnia ka.zdego roku. 
Radni omawiaj'tc w/w projekty podkreslili , ze termin wrzesniowy jest zbyt 
odlegly ,jednakze decyzja zostanie podjyta na Sesji Rady Miejskiej 
Burmistrz om6wil : 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 10.000 zl z 
przeznaczeniem ich na remont autopompy w samochodzie pozarniczym OSP 
Toszek. Jedyny serwis wykonuj'tcy remont w/w urz'tdzenia znajduje si~ w 
Olsztynie ito oni podali wst~pny koszt naprawy . 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w pochodz'tcych z wynajmu pomicszczen 
w wysokosci 1.770 zl na remont pomieszczcn w budynku straznicy asp w 
Pniowie oraz zakup opalu do swietlicy w Pniowie . 
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzccie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w pochodz'tcych z wyn~mu pomicszczen 
w wysokosci 6.000 zl na zakup munduru bojowego oraz doposazenie 
pomieszczen straznicy asp w Kotulinie 
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Radni nie wnidli uwag do omawionego projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w / zabezpieczenie wydatkow do 
konca br / w wysokosci 14.000 zl na pokrycie kosztow zwiqzanych z pobytem 
osab w Domu Pomocy Spo1ecznej. 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow / zabezpieczenia cz~sci srodk6w / w 
wysokosci 40.000 zl na zimowe utrzymanie drag gminnych. 
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy zwi~kszenia dochodow oraz wydatkow w budzecie Gminy 0 

kwot~ 28.000 zl z przeznaczeniem na : 
- 18.000 zl na biez'lce utrzymanie drog gminnych / naprawa duzej ilosci 

drobnych usterek / 
- 2.000 zl na ogloszenia prasowe i wyceny nieruchomoSci 
- 8.000 zl na wykonanie podzia1ow geodezyjnych / m.in uregulowanie stanaw 

prawnych pod przepompowni'l sciekow w Boguszycach / 
Radni nie wnidli uwag do w/w projektu uchwa1y. 
- projekt uchwa1y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Skarbnik Gminy poinformowa1a , ze w projekcie dokonuje si~ przeniesienia 
srodkow wysokosci 86.000 zl w ramach dotacji na realizacj~ projektu 
oswiatowego z dochod6w biezqcych na dochody maj'ltkowe / pozwoli to na 
zakup koniecznego sprz~tu powyzej 3.000 zl / 
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwa1y. 
- projekt uchwa1y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Pani CecyJia Cieslik poinformowala , ze projekt dotyczy przeznaczenia 
srodk6w: 
- 2.250 zl / srodki pochodz'l z odszkodowania za zalanie / na remont dachu 

w Szkole Podstawowej w Kotulinie 
5.800 zl/ wp1ywy za wynajem pomieszczen / na wymiant;? okien / 3 okna 
+ montaz / w budynku Gimnazjum 

- 10.100 zl / przeniesienie srodk6w ze szko1y podstawowej na swietlic~ / na 
\\ynagrodzenia nauczycieIi prowadz'lcych zaj~cia w swietlicy / nie ujC(to 
godzin ponadwymiarowych / 

Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwa1y. 

Ad.4 
Radny Janusz Konopka poinformowal 0 stwarzaj'lcych zagrozenie drzewach 
przylegaj'lcych do cmentarza w Toszku. 
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W odpowiedzi na zapytanie radnej Marii Bukowskiej , a dotyczqce budynku 
przy ul. Strzeleckiej - Burmistrz poinformowal , ze termin I-szej rozprawy 
ustalono na 22.X.br , natomiast dziura zostanie zabezpieczona. 
Radny Slawomir Zarzccki zapytal : czy Pani Kozubik zglosila si<r do 
wyjasnienia wlasnosci nieruchomosci stanowiqcej ul. Szerok'l w Paczynie. 
Burmistrz poinformowal , ze w trakcie ostatniej rozmowy z Pani'l Kozubik 
okreslila ona , ze przyjedzie sprawft wyjasnic "po wykopkach" i do tej pory si<r 
nie zglosila.Posiadane przez Urz'ld mapy pokazuj'l, ze tylko niewielki fragment 
jest terenem prywatnym , natomiast cala reszta nalezy do Gminy. 

Po wyczcrpaniu porz'ldku obrad Pan Marek Pawlowski podzi~kowal zebranym 
za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 18.00 


