
ProtokOl Nr 3/2010 

ze wspolnego posiedzenia Komisji stalych Rady Miejskiej 


w dniu 9 wrzeSnia 2010 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 
Lista obecnosci i porzltdek obrad stanowilt zalltC711ik do protokolu. 
W posiedzeniu uczestniczyli : 
I.Burmistrz Toszka Pan Jacek Zarzycki 
2.Z-ca Burrnistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
3.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por~bska 
4.Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak 
5.Inspektor Pani Boguslawa Ziomkowska 
Posiedzeniu przewodniczyl Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej w Toszku Pan 
Marek Pawlowski. 
Pan Pawlowski powital zebranych i przedstawit projekt porz'ldku posiedzenia. 
Radni jednoglosnie przyj~li proponowany porzltdek obrad. 

Ad.2 
Przewodnicz'lCY obrad odczytal wnioski wypracowane po wspolnych 
posiedzeniach Komisji budtetowej i Komisji ds. Polityki Mieszkaniowej 1za1. 
do protokoru I. 
Przewodniczq,cy Komisji budzetowej Pan KrzysztofBartnicki ,ktory 
przewodniczyl wspolnym posiedzeniom w/w Komisji dodal , ze przedstawione 
wnioski udalo si~ wypracowac po spotkaniach z administratorem i 
przeanalizowaniu kosztow zwi'lZanych z administrowaniem gminnego zasobu. 
Ponadto Pan Bartnicki krotko omowH poszczegolne punkty zawarte we 
wnioskach i podkreslif mi~dzy innymi : 
- it srodki wplacane przez lokatorow powinny pozostac w tym budynku 
- problem istnienia lokali socjalnych w budynkach • w ktorych slt wspolnoty 
- koniecznosc zmiany w oplatach za zuzycie wody / gmina placi za budynek , 

natomiast najemca pokrywa tylko koszty wg.wskazania swojego wodomierza 
lub ryczah I. 

Po zakonczeniu w),powiedzi Pan Bartnicki zwrocil si~ do Pani Ziomkowskiej 0 

ustosunkowanie si~ do opracowanych wnioskow. 
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Pani Ziomkowska poinfonnowala , ze : 
- urealnienie stawek czynszowychjcst mozliwe po podjf;:ciu przez Radr,: Miejsk<\. 

stosownej uchwaly - w chwili obecnej przygotowujemy si,< do podwyzki 
- regulacja zasad administrowania powinna nast<tPiC wraz z wylonieniem 

administratora 
- ustawa nie nie mowi 0 wyodr,<bnieniu funduszu remontowego na dany 

budynek i w ogoJe - w tym temacie powinien si~ wypowiedziec Radca Prawny 
- wyprowadzenie lokali socjalnych z budynkow , w ktorych s<\. wspoJnoty jest 

trudne do Vv}'konania , ale musi nast<tPic - Burmistrz podjqI dzialania w tej 
sprawie i doprowadzono do I przekwaterowania 

- polityka sprzedazy lokali w budynkach wsp6Jnot mieszkaniowych - to pomysl 
dobry, ale trudny do zrealizowania ! najemca moze si~ upierac ! 

- przetarg na wylonienie administratora powinien odbyc si~ jak n1l;jszybciej 
Radny Michal Matheja dodal ; 
- fundusz remonto\'1/Y jest przewidziany w umowie na administrowanie z J 998 r. 

- dlatego powinien funkcjonowac 
- sprzedaz lokali w budynkach wspoJnot mieszkaniowych - zapobiegae 

tworzeniu si~ novv}'ch wspolnot w sytuacji kiedy np. jest 2 wlascicieli , a 
10 najemcow 

- w protokoJe z Sesji w 27 kwietniajest zapis 0 przedstawieniu wnioskow - w 
glosowaniu Rada jednoglosnie wnioski przyj~la 

Pan Bartnicki podkreslil , iz jego inlencj<\. byla jeszcze dyskusja z radnymi w 
sprawie opracowanych wnioskow 
Radny Krystian Kielbasa w trakcie swojej wypowiedzi stwierdzH, ze nie 
potrafimy wyegzekwowac od zarzqdcy rzeczy ,ktore nie powinny miee miejsca 
- zafZ<\.dca sam powinien proponowac konkretne rozwi<\.zania - bierze za to 
pieni<\.dze. 
Radny Kwaimiok zaproponowal , z.e w tej sytuacji nalezaloby wysluchae 
sprawozdania zarz<\.dcy w temacie opracowanych wnioskow. 
Radni jednoglosnie poparli propozycj,< Pana KWaSnioka, aby wnioski przekazac 
zarz<\.dcy z prosb<\. 0 ustosunkowanie si,< i przedstawienie w tej sprawie 
sprawozdania na Sesji pazdziemikowej. 
Do obrad Komisji doszedl sp6Zniony radny Pan Slawomir Zarzecki. 
We wspolnym posiedzeniu bierze udzial 12 radnych. 

Ad.l 
Radni przyst<tPili do omawiania projekt6w uchwal przygotowanych na Sesjr,: 

Rady Miejskiej : 

II w sprawie : szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami 


pozarz<\.dowymi i podmiotami Vv}'mienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
projektow uchwal Rady Miejskiej w Toszku 
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Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Ponebska poinformowala , ze podj~ta na 
poprzedniej Sesji uchwala zostal:a uchylona przez nadzor prawny Urz~du 
Wojewod:lkiego.Pracownik nadzoru prawnego poinformowal , ze w/w 
konsultacje nalezy zakwalii'ikowac jako akty prawa miejscowego , w zwiqzku z 
czym wchodz<t one w zycie po ogloszeniu w Dzienniku Urz;::dowym , natomiast 
nasza uchwala zwierala przepis , ze wchodzi w zycie z dniem podj;::cia - st<td 
uchylenie. W pozostalym zakresie uchwala nie budzi zastrzezen , a nawel zoslala 
oceniona jako jedna z najlepiej reguluj<tcych problematyk;:: konsultacji . 
W odpowiedzi na pytanie radnego Matheji Pani Sekretarz poinformowala, ze 
fakt uchylenia nie kolidowal z koniccznosci<tprzeprowadzenia w tym czasie 
konsultacji. 
Radni nie wniesli uwag do omowionego projektu uchwaly. 
21 uchwaly zmienia.i<tce uchwaly w sprawie uchwalenia statut6w solectw: 

11 solectwa Wilkowiczki 

21 solectwa Boguszyce 

3/ soleclwa Ligota Toszecka 


Sekretarz Gminy poinformowala , ze we wszystkich wymienionych uchwalach 
zmiany s<t identyczne i zostaly wprowadzone po konsultacjach na zebraniach 
wiejskich.Zmiany wynika.i<t z ustawy 0 Funduszu Soleckim , okreslaj<t term in 
udzielenia absolutorium sohysowi i porz<tdkuj<t nazywnictwo. 
W odpowiedzi na pytanie radncgo Bartnickiego Sekretarz Gminy 
poinformowala, ze mozna przygotowac ujednolicony tekst statutu ,jednakze 
przyszla kadencja Rady moze miee swoj<t koncepcj;:: 0 tresci statu tow , gdyz 
obecna pochodzi z roku 1997. 
Radni nie wnieSli uwag do omowionych projekt6w uchwat 
31 w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Burmistrz poinformowat , ze jest to kolejna transza zwrotu srodkow I w 
wysokosci 25.162 zll , kt6re zostaly zabrane z oswietlenia ulic , placow i drog 
na pokrycie kosztow akcji zimowcj. 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
41 w sprawic : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 J0 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 70.000 zl na remonly 
i bicZ<tce utrzymanie drog. 
Burmistrz poinformowal , ze cz~se srodkow zostanie przeznaczona na 
dolozenie do latania dziur , usuni;::cie skutkow podtopien IWilkowiczki -L<tczki , 
Ciochowice i Pisarzowice I oraz wymian;:: znakow drogowych , natomiast 
pozostala cz,<scl ok. 35.000 zt 1 na odwodnienie i nakladk;:: asfaltow<t ul. Dolnej 
w Kotulinie . 
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaly. 
51 w sprawie : zmian w budzccie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 45.140 zl na realizacj;:: 
zadania pn. Dolina sportu i rekreacji dla dzieci i mrodziezy. 
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Burmistrz dodal , ze w ramach w/w srodkow wykonano : mapy do celow 
projektowych 1 10.370 zi/oraz projekt /34.770 z11 . 
Wydatek przewidziany byl w rozdz. 900]9 - jednakZe w celu dostosowania 
klasyfikacji dotyczltcej wydatkow na realizacj~ zadania wynikla koniecznosc 
zaplanowania powyzszego wydatku w Oz. 926 rozdz. 92695 
W sierpniu br zlozono wniosek do Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 
o przyznanie dotlnansowania inwestycji pn. DoJina sportu i rekreacji dla dzieci 
i mlodziezy .Wartosc planowanej inwestycji to 839.369,10 zl- koszty 
kwalifikowane to 685.271,03 zl- mozliwosc uzyskania dofinansowania to 
kwota 500.000 ztw przypadku otrzymania dotacji - realizacj~ inwestycji 
planuje si~ na lata 2011 - 2012. 
Po pozytywnym zaopiniowaniu nast~i takZe koniecznosc zmiany w Planie 
Rozwoju Miejscowosci Toszek. 
Pan Kwasniok zv,Tocil siy 0 przyblit.enie projektu. 
Bumlistrz poinformowal, ze na Sesj~ zostanie przygotowana informacja w tej 
sprawle. 
Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska dodala , ze projekt dot. terenu 
Parku w Toszku i rna na celu podniesienie walorow uzytkowych i estetycznych 
poprzez stworzenie miejsca dla celow rekreacyjnych oraz zabawowych dla 
dzieci i mlodziezy.Teren zielony bydzie petnil funkcjy parku rekreacyjnego , w 
kt6rym wyst~powac bydll alejki i lawki ,przewiduje si~ rowniez zlokalizowanie 
obiektow sportowych takich np. jak urzltdzenia sprawnosciowe , stol do 
ping - ponga , stoliki do szachow i warcab oraz urzltdzenia zabawowe 1 hustawki 
, karuzele, piaskownica I dla najmlodszych. 
Radnl nie wnieSli uwag do omowionego projektu uchwaly. 
61 w sprawie : zmian w budZecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow w wysokosci 67.700 zl dla Centrum 
Kultury "Zamek w Toszku" na remont dachu budynku bramnego. 
CK "Zamek w Toszku" zlozylo wniosek 0 dotacj~ na remont dachu budynku 
bramnego do Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow.Calkowity koszt 
remontu dachu wynosi 148.324,70 zl.Wojewodzki Konserwator Zabytkow 
uznal za koszt kwalifikowany kwoty 131.165,40 zl i przyznal dofinansowanie w 
wysokosci 85.000 zll tj.64,8% /. W zwiltzku z powyzszym do zrealizowania 
ca10sci zadania koniecznajest kwota 67.700 zt 
Radni nie wnidli uwag do w/w projektu uchwaly. 
71 w sprawie ; zmian w budZecie Gminy Toszek na rok 20 I 0 
Zmiany dokonuje siy w ramach projektu "Dobry start-dobra przyszlosc 
wyrownywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy Gminy Toszek" 
W zwiltzku z przesuniyciem terminu rozpocz~cia realizacji w/w projektu ze 
stycznia na sierpien musiala ulec zmianie kwota do wykorzystania na biezltcy 
rok kalendarzowy .Zmniejszenie srodk6w wynosi 487.212 zt 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
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81 w sprawie ; zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy dostosowania zall:\.cznik6w Nr 4 1WPI 1, Nr 5 1Programy i 
projekty realizowane ze srodk6w pochodzl:\.cych z budzetu Unii Europejskiej 
oraz srodk6w pochodzl:\.cych ze ir6del zagranicznych nie podlegajl:\.cych 
zwrotowi 1oraz Nr 6 1Dotacjc udzielane z budzetu gminy podmiotom 
nalezl:\.cym i nie nalezl:\.cym do sektora finansow publicznych w roku 2010 1 
uchwaly budZetowej do wczesniej om6wionych projektow uchwa! w sprawie 
zmian w budzecie. 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly. 
Pan Slawomir Zarzecki zwrocil si,< 0 informacj~ dot. projektu informatycznego 
"Klikanie bez barier" 
Burmistrz poinformowal , ze w/w projekt nie uzyskal pozytywnej oceny , w 
chwili obecnej wniosek b,<dzie skladany ponownie. 

Ad.3 
Przewodniczl:\.cy obrad odczytal pismo Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia , 

kt6re dotyczy prosby 0 wsparcie finansowe samorzl:\.du w zwil:\.zku z tegorocznl:\. 

powodzil:\.1 pismo stanowi zall:\.cznik do protokolu I. 

Radni jednoglosnie zaproponowali przygotowanie na najblizszl:\. Sesj~ projektu 

uchwaly dot. pomocy finansowej z kwotl:\. 5.000 zl 


AdA 
Burmistrz Toszka po spotkaniu z przedstawicielami Biura Edukacji Publicznej 
Instytutu Pami,<ci Narodowej w Katowicach zaprosil wszystkich obecnych 
1 infonnacja zostanie rowniez rozplakatowana dla mieszkanc6w 1na Sesj,< 
edukacyjnl:\. pt. "Toszek na mapie powojennych oboz6w Gomego SIl:\.ska" , 
kt6ra odb~dzie si,< na Zamku w Toszku w dniu 8 paidziemika br 0 godz. 17.00 
Celem spotkania b,<dzie prezentacja miejsca Specjalncgo Obozu NKWD w 
Toszku.W programie Sesji przewidziane sl:\.nast~pujl:\.ce tematy wystl:\.Pien : 
- System obozowy na G6mym Sl¥ku po 1945 r. 
- Ob6z w Swi,<tochlowicach jako przyklad obozow UB na Gomym SI'lsku 
- Projekt edukacyjny IPN "Sladami zbrodni" jako przyklad upami,<tnienia 

miejsc zbrodni komunistycznych 
- Sledztwo Okr~gowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Katowicach z lat 1991-1998 w sprawie zbrodni popelnionych 
w obozie NKWD w Toszku 

Po wystl:\.Pieniach przewidziana jest dyskusja. 

Radny Michal Matheja : 
1/ zwr6cil si~ 0 przygotowanie informacji dot. WPI - co zostalo vllykonane 

w ramach zabezpieczonych srodk6w na rok 20 I 0, na jakl:\. kwot,< i czy 
zdf\.zymy je do konca roku wykorzystac ? 

http:sl:\.nast~pujl:\.ce
http:samorzl:\.du
http:Przewodniczl:\.cy
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21 w zwi<\zku ze spotkaniern ,ktore odbylo sit,' 7.09.br w sprawie zrnian w 
planach zagospodarowania przestrzennego zwrocil siC;; 0 przygotowanie 
zbiorczej inforrnacji nad jakirni zrnianarni Rada rna glosowac wraz ze 
zgtoszonyrni zastrzezeniarni 1dot. gtownie solectwa Wilkowiczki 1 

Burrnistrz zaproponowal wspolne posiedzenie radnych w tej sprawie . 

Pan Matheja dodal , aby w posiedzeniu uczestniczyla lokalna spolecznosc. 

W tej sytuacji Burmistrz zaproponowal posiedzenie w solectwie Wilkowiczki. 


Po wyczerpaniu porz<\dku posiedzenia Przcwodnicz<\.cy obrad Pan Marek 

Pawlowski podziitkowal zebranyrn 7-8. udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 

17.40. 

protok~ala Przewo 

Dorota~~ 
Po 7-8.konczeniu wspolnego posiedzenia - czlonkowie Kornisji rolnictwa 
rozpatrzyJi pozytywnie podania 0 dzierzawit nieruchornosci : 
l.Pani Krystyny Czemer 
2.Pana Marka Janysek 
3.Pana Zygfryda Oblonczek 
4.Pana Jozefa Czaja 
5.Pani Liliany Cwiklinskiej 
6.Pana Franciszka Golisz 
7.Pana Gintra Janotta 
8.Pana Piotra Kalka 
9.Pana Karola Przysarnbor 
10.Pana Mariusza Polczynski' 
) l.Pani R6zy Polok 
12.Pani Teresy Kurzawa 
13.Pana Artura Mendla 

lnictwa 

Pan 

http:Przcwodnicz<\.cy

