
U C H W A L A Nr XXXIII/ ......... .!2010 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 27 k,vietnia 2010 r. 


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Toszek 
za 2009 r i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Toszka z tytulu 
wykonania budZetu Gminy Toszek za rok 2009 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art. 18a ust. 3 oraz art.28a 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. 
Nr 142 ,poz. 1591 z poin.zm. / ,art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
Przepisy wprowadzaj~ce ustaw~ 0 finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 
1241 z poin.zm. / na wniosek Komisji Rewizyjnej ............................. . 
zaopiniowany przez Regionaln'l Izb~ Obrachunkow~w Katowicach uchwal~ 
Nr ......................... z dnia ......................................... Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

1.Rozpatrzyc sprawozdanie Burmistrza Toszka z wykonania budzetu Gminy 
Toszek za 2009 r. stanowi~ce zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

2 ................................... absolutorium Burmistrzowi Toszka z tytulu wykonania 
budzetu Gminy Toszek za rok 2009 

3.Sprawozdanie Burmistrza Toszka z wykonania budzetu Gminy Toszek 
za 2009 r. podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa 
mIeJscowego 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 



U C H W A L A Nr ........................ . 
Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia ......................... . 

w sprawie: zmiany uchwaly dotycz'l.cej zasad gospodarowania nieruchomosciarni 
stanowi'l.cymi wlasnos6 Gminy - Miasta T oszek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9Iit."a", art. 40 ust.2 pkt.3 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samor~dzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) w 
zwi~ku z art.13, art.14, art.l5, art.25 ust.!, art.34 ust.6, art.68, art.70 ust.2 oraz art.71 ust.3 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 
2603 z poin.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§1 
W uchwale Nr XXXVIl36312006 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'l.cymi wlasnosc Gminy - Miasta 
Toszek wprowadza si~ nast~puj'l.ce zmiany: 
1) w rozdziale II § 4 skresla si~ pkt 3. 
2) w rozdziale V § 12: 

a. 	 zmienia si~ pkt 9, kt6ry otrzymuje brzmienie: 
"9 na rzecz dotychczasowego dzienawcy lub najemcy, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawieraj'l. kolejn'l. umow~, kt6rej przedmiotem jest ta sarna 
nieruchomosc,a dzierzawca lub najemca wywi~je si~ ze zobowi~ fmansowych 
wynikaj'l.cych z dotychczasowej umowy dzieri:awy lub najmull 

• 

b. dodaje si~ kolejne punkty w brzmieniu: 

1110 na rzecz nast~pcow prawnych dotychczasowych najemc6w i dzierZawc6wll
 

• 

"II w celu poprawienia warunk6w zagospodarowania nieruchomosci przyleglej lub jej 
cz~sci, stanowi'l.cej wlasnosc, oddanej w uZytkowanie wieczyste, trwaly zarZ'l.d, 
dzierZaw~, najem," 

1112 na rzecz kosciolow i zwi¢6w wyznaniowych, maj'l.cych uregulowane ustawowo 
stosunki z pailstwem na cele dzialalnosci sakralnej", 

"13 na rzecz podmiot6w dla realizacji cel6w publicznych okteslonych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997r 0 gospodarce nieruchomosciarni (tekstjednolity z 2004r/ Dz.U. 
Nr 261, poz. 2603 z poin. zm.)". 

"14 w innych przypadkach - po uzyskaniu zgody Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w 
Toszku". 

4) w rozdziale VI §18 skresla si~ pkt 6. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§3 
Uchwala podlega ogloszeniu w Dienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Sl'l.skiego. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 

http:nast~puj'l.ce


UCHWALA Nr ....................... . 

Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia .................................. . 

w sprawie: okreslenia szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkladania na raty naleznosci pieni~mych majltcych charakter cywilnoprawny, przypadajltcy 
Gminie - Miastu Toszek lub jej jednostkom podleglym. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. 0 samorzltdzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z pom.zm.) oraz art. 59 ust.l, ust.2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§ 1. 1. Uchwala okresla szczegolowe zasady, sposob i tryb umarzania, odraczania terminu zaplaty 
oraz rozkladania na raty nalemosci pieni~mych majltcych charakter cywilnoprawny, 
przypadajltcych Gminie Toszek lub jej jednostkom podleglym, zwanych dalej 
"nalemosciami cywilnoprawnymi tl od osob fizycznych, osob prawnych, a takZe jednostek 
organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, zwanych dalej " dluZnikami". 
2. Uchwala ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zaplaty oraz rozkladania na 
raty nalemosci cywilnoprawnych nalemych Gminie a pobieranych przez Urzltd Miejski i 
jednostki podlegle Gminie. 

§ 2. Ilekroc w uchwale jest mowa 0: 
1) organie - nalezy przez to rozumiec Burmistrza Toszka, 
2) decyzji - naleZy przez to rozumiec wyraZone na pismie jednostronne oswiadczenie woli 
organu. 

§ 3. 1. Nalemosci cywilnoprawne moglt zostac umorzone w calosci lub w cz~sci na wniosek 
dluZnika wylltcznie w przypadku uzasadnionym wamym interesem dluZnika lub interesem 
pubHcznym, w szczegolnosci jeZeli terminowe splacenie nalemosci cywilnoprawnych 
mogloby zagraZac istotnym interesom dluZnika, zwlaszcza egzystencji jego lub jego rodziny 
albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczegolnie wamymi wzgl~dami 
spolecznymi lub gospodarczymi. 
2. Umorzenie nalemosci cywilnoprawnych moZe nast:wic rowniez z urz~du w przypdku 
wyst:wienia okolicznosci wymienionych w art. 56 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240). 
3. Jezeli umorzenie dotyczy cz~sci nalemosci cywilnoprawnych, w decyzji umorzeniowej 
oznacza si~ termin zaplaty pozostalej cz~sci naleznosci cywilnoprawnych oraz odsetek 
nalemych, naliczonych od dnia pierwotnego terminu zaplaty do dnia zaplaty w stosunku do 
pozostalej cz~sci nalemosci. W razie niedotrzymania tego terminu przez dluZnika decyzja 
umorzeniowa podlega uchyleniu. 
4. Umorzenie naleznosci glownej powoduje jednoczesne umorzenie nalemosci ubocznych. 
Jezeli umorzenie dotyczy cz~sci nalemosci glownej, w odpowiednim stosunku procentowym 
podlegajlt umorzeniu naleznosci uboczne. 
5. Umorzenie nalemosci, za ktorlt odpowiada solidarnie wi~cej niz jeden dlumik, moze 
nast:wic, gdy okolicznosci uzasadniajltce umorzenie zachodzlt co do wszystkich dluznikow. 

§ 4. Do umorzenia nalemosci uprawniony jest Burmistrz Toszka. 
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§ 5. 1. W przypadkach, jezeli terminowe splacenie nalezuosci cywilnoprawnych mogloby zagrazac 
istotnym interesom dlmnika, zwlaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu 
funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczegolnie wazuymi wzgl~dami spolecznymi lub 
gospodarczymi, organ na udokumentowany wniosek dluZnika moze jednorazowo odroczyc 
termin zaplaty calosci lub cz~sci nalemosci albo rozlozyc platnosc calosci lub cz~sci naleznosci 
cywilnoprawnych na raty na okres nie dluZszy niz 12 miesi~cy licz!'lc od dnia zlozenia wniosku. 
2. Od nalezuosci cywilnoprawnej, ktorej termin zaplaty odroczono lub rozlozono na raty, nie 
pobiera si~ odsetek za zwlok~ za okres, na ktory zostala wydana decyzja. 

§ 6. 1. Wniosek 0 umorzenie, odroczenie terminu zaplaty lub rozlozenie na raty nalemosci 
cywilnoprawnych dlmnik sklada do uprawnionego organu wraz z dokumentami 
potwierdzaj!'lcymi okolicznosci faktyczne wskazane we wniosku. 
2. Do wniosku dluZrlik zobowi~y jest zal!'lczyc oswiadczenie 0 sytuacji maj!'ltkowej. 
3. Organ moZe Z!ldac od dluZrlika dodatkowych wyjaSnien oraz dokumentow niezb~dnych dla 
rozstrzygni~cia sprawy. 
4. W przypadku, gdy dluZrlikiem jest przedsi~biorca, do post~powania w sprawie umarzania, 
odroczenia lub rozlozenia na raty nalezuosci cywilnoprawnych stosuje si~ przepisy ustawy 
o post~powaniu w sprawach dotycz!'lcych pomocy publicznej oraz inne obowi'lZllj!'lce w tym 
zakresie przepisy. 
5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozlozenia na raty, 
odsetki liczone S!'l w pelnej wysokosci do dnia dokonania wplaty. Bieg naliczenia odsetek 
zostaje przerwany w okresie od dnia zloZenia wniosku do dnia dor~czenia dlui:.nikowi decyzji. 
6. lezeli dluZnik nie splaci w terminie albo w pelnej wysokosci nalezuosci, ktorej termin 
platnosci odroczono, albo nie splaci w pelnej wysokosci ustalonych rat, nalezuosc pozostala do 
zaplaty staje si~ wymagalna natychmiast wraz z nalemymi odsetkami. 

§ 7. Organ moze cofn!'lC sw!'l decyzj~ 0 umorzeniu, odroczeniu terminu zaplaty lub rozlozeniu na 
raty nalemosci cywilnoprawnych jezeli wyjdzie na jaw, ze dowody na podstawie ktorych 
podj~to ~ decyzj~ okazaly si~ falszywe, b!'ldz decyzja zostala wydana w wyniku 
przest~stwa albo dluZrlik wprowadzil organ uprawniony w bl!'ld co do okolicznosci, ktore 
stanowily podstaw~ decyzji. 

§ 8. 1. Szczegolowe zasady i tryb umarzania oraz rozkladania na raty i odraczania termin6w 
platnosci wierzytelnosci z tytulu oplat za korzystanie z lokali mieszkalnych pozostaj!'lcych w 
zarz!'ldzie zleconym przez gmin~, uregulowane S!'l w zal!'lczniku do niniejszej uchwaly. 
2. W zakresie nieuregulowanym w zal:!'lczniku, 0 ktorym mowa w § 8, postanowienia niniejszej 
uchwaly do umarzania wierzytelnosci z tytulu oplat za korzystanie z gminnych lokali 
mieszkalnych stosuje si~ odpowiednio. 

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§ 10. Traci moc uchwala Nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2003r. w 
sprawie: okreslenia szczegolowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci jednostek 
organizacyjnych gminy z tytulu nalemosci pieni~mych, do ktorych nie stosuje si~ przepisow 
ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innnych ulg w splacie tych nalezuosci 
z pozruejszymi zmianami. 

§ 11. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Ur~dowym 
Wojewodztwa Sl!'lskiego. 
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Za1ctcznik Nr 1 

do Uchwaty Nr ..... ,1 ............... . 


Rady Miejskiej w Toszku 
z d nia .................................. . 

§1 

Okresla si~ szczeg610wy tryb umarzania, odraczania termin6w platnosci 
rozkladania na raty naleznosci pieni~znych b~dqcych wierzytelnosciami gminy, 
z tytufu oplat za korzystanie z lokali mieszkalnych pozostajqcych w zarzqdzie 
zleconym przez gmin~. 

§2 

1. Szczeg6fowy tryb umarzania naleznosci za korzystanie z lokalu mieszkalnego 
obejmuje osoby, pozostajqce w zwtoce z zaptatq tych naleznosci, kt6re 
zlozq wniosek do Burmistr'za Toszka, za posrednictwem zarzqdcy lokalu, 
dotyczqcy umorzenia odsetek od zalegtej naleznosci gt6wnej, z jednoczesnym 
zobowiqzaniem do sptaty pozostatej kwoty. Wniosek winien zawierac 
uzasadnienie i zostac zaopiniowany przez Komisj~ ds. Polityki 
Mieszkaniowej. 

2. W przypadku os6b, kt6re utracHy tytuf prawny do zajmowania lokalu wskutek nie 
uiszczenia naleznego czynszu, umorzeniu moze podlegac r6wniez kwota 
odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytulu prawnego. 

3. Osoby ubiegajqce si~ 0 umorzenie naleznosci, 0 kt6rych mowa w ust.1 i 2 muszq 
spefnic jeden z ponizszych warunk6w: 

1. Sredni doch6d przypadajqcy na jednego cztonka gospodarstwa domowego w 
okresie 12 miesi~cy poprzedzajqcych dat~ ztozenia wniosku· nie 
przekracza 100 % najnizszej emerytury a w przypadku os6b samotnych 
150 % tej kwoty. 

2. Zadtuzenie 	 z tytutu o plat za korzystanie z lokalu powstato w okresie 
pozostawania bez zatrudnienia lub dtugotrwatej choroby. 

3. 	 Zadtuzenie z tytulu oplat za korzystanie z lokalu powstato z powodu 
innych zdarzen losowych, nie wymienionych w pkt 2. 

4. Za doch6d, 0 kt6rym mowa w ust. 3 pkt 1 uwaza si~ wszelkie przychody po 
odliczeniu koszt6w ich uzyskania oraz po odliczeniu sktadek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreslonych w 
przepisach 0 systemie ubezpieczen spofecznych, chyba, ze zostaty juz zaliczone 
do koszt6w uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza si~ dodatk6w dla sierot 
zupetnych, zasitk6w okresowych z pomocy spotecznej oraz jednorazowych 
swiadczen pieni~znych i swiadczen w naturze z pomocy spotecznej. 



§3 


W przypadkach uzasadnionych waznym interesem dluznika lub interesem 
publicznym, na jego uzasadniony wniosek zlozony za posrednictwem zarzC\dcy, 
moze zostae odroczony termin zaplaty calosci lub cz~sci naleznosci lub rozlozona 
platnose calosci lub cz~sci naleznosci na raty. . 

§4 

Okres odroczenia terminu platnosci nie moze bye dluzszy niz 6 miesi~cy. 

§5 

Okres splaty naleznosci rozlozonej na raty nie moze bye dluzszy niz 
36 miesi~cy. 

§6 

1. 	 Decyzje w sprawach 0 k6rych mowa w § 2 i § 3 niniejszego zalC\cznika 
podejmowane sC\ przez Burmistrza Toszka na podstawie wykazu najemc6w, 
kt6rzy zlo:zyli wniosek 0 dokonanie umorzen, odroczen oplat naleznosci lub 
rozlozenia ich na raty sporzC\dzonego przez zarzC\dc~ wraz z propozycjC\ 
splaty naleznosci obj~tej wnioskami. 

2. 	 SporzC\dzenie wykazu 0 kt6rym mowa w ust. 1 zarzC\dca poprzedza 
przeprowadzeniem post~powania wyjasniajC\cego w sprawie uzasadnienia 
waznego interesu dluznika lub interesu publicznego lub spelnienia 
warunk6w 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 3 zalC\cznika. 

3. 	 0 podj~tej decyzji przez Burmistrza Toszka, 0 kt6rej mowa w ust. 1, 
zarzC\dca informuj~ wnioskodawc6w oraz zawiera z nimi stosowne 
porozumienie okreslajC\ce zasady splaty naleznosci. 



U C H W A L A Nr ........... . 
Rady Miejskiej w Toszku 

z clnia ............................. . 


w sprawie: przekazania solectwu w zarzqd i do korzystania mienia 

komunalnego. 


Na podstawie art. 18 ust .2, pkt 7 i art. 48, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pom. zm), 
§ 57 Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj.Sl. Z 2003 r. nr 58, poz. 1823 z 

porn. zm.) na wniosek zebrania wiejskiego Rada Miejska w Toszku 

Uchwala 

1. Przekaza6 solectwu Kotliszowice w zarz~d i do korzystania mleme 
komunalne w postaci lokalu swietlicy wiejskiej , polozonej w budynku przy 

m2ulicy Szkolnej 8 na dzialce nr 230147 0 pow. 47,85 , dla ktorej 
prowadzona jest ksi~ga wieczysta KW 85911 w S~dzie Rejonowym w 
Gliwicach. 
2.Solectwo decyduje w sprawach bie~cego korzystania z tego mienia w 
zakresie zwyklego zarz~du na zasadach okreslonych Statutem Gminy Toszek 
oraz Statutem Solectwa Kotliszowice a w szczegolnosci : 
1) Utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym wykonuj~c remonty i 

modemizacj~. 

2) wykorzystuje mienie zgodnie z jego przeznaczeniem, 
3) pobiera oplaty za korzystanie z mienia przez osoby trzecie na podstawie 

zawartych umow i przekazuje je do budzetu gminy. 
Srodki z tytulu oplat Rada Miejska przeznacza na utrzymanie tego mienia. 

3. Korzystaj~c z mienia solectwo nie moze prowadzi6 dzialalnosci 
gospodarczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 2lipca 2004 r. 0 

swobodzie dzialalnosci gospodarczej( Dz. U. Nr 155,poz.l095 z poin. 
zm.) 

4. Wykonanie powierza si~ Burmistrzowi Toszku. 
5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 



Uchwala Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
zdnia 

w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010. 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorz~dzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z poin.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, 
art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U 
.z 2009r. Nr 157, poz.1240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

l.Zwit(kszyc dochody w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 756 	 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki 

zwi~ane z ich poborem 


- wplywy z tytulu dywidendy 0 kwott( 3.300 zl. 

wtym: 

dochody biez~ce 0 kwott( 3.300 zl. 


2.Zwit(kszyc wydatki w budZecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

w rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby 

wydatki biezqce 0 kwot~ 3.300 zl. 

wtym: 

- dotacje na zadania biez~e 0 kwott( 3.300 zl. 


Z przeznaczeniem dotacji dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku" na zorganizowanie 
imprez kulturalnych: Dwaj kompozytorzy z dwoch narodow-jedna muzyka oraz Rajd 
szlakiem zamk:ow i palacow Ziemi Toszeckiej. 

3.Wykonanie uchwaly powierza sit( Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 
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Uchwala Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
zdnia 

w sprawie: zmian w bud:iecie Gminy Toszek na rok 2010. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorz,!:dzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z poZn.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, 
art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U 
.z 2009r. Nr 157, poz.l240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I.Zmniejszyc wydatki w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

l/w dziale 801 Oswiata i wychowanie 
w rozdz. 80113 Dowozenie uczniow do szkol 
wydatki biez'lce 
wtym: 
- wydatki jednostek budzetowych 

z tego: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadafz 

0 kwot(( 

0 kwoty 

0 kwotf 

11.000 zl. 

11.000 zl. 

11.000 zl. 

2/w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow 
wydatki biez'lce 
wtym: 
- wydatki jednostek budzetowych 

z tego: 
- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadafz 

0 kwot!( 

0 kwoty 

0 kwotf 

17.800 zl. 

17.800 zl. 

17.800 zl. 

2.Zwiykszyc wydatki w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 801 Oswiata i wychowanie 
w rozdz. 80104 Przedszkola 
wydatki bieUlce o kwot!( 28.800 zl. 
wtym: 
- dotacje na zadania biez'!:ce o kwoty 28.800 zl. 

Z przeznaczeniem srodkow na zwrot kosztow dotacji udzielonej przez Miasto Gliwice 
na dziecko byd,!:ce mieszkailcem Grniny Toszek UCzyszczaj'!:ce do Niepublicznego 
Przedszkola dla Dzieci Niepelnosprawnych w Gliwicach. 

3.Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Uchwala Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
zdnia 

w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010. 

Na podstawie art18 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorZ'ldzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.l591 z poZn.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, 
art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U 
.z 2009r. Nr 157, poz.1240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I.Zwiykszyc dochody w budi:.ecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 756 	 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadaj'}cych osobowosci prawnej oraz wydatki 

zwi(}Zane z ich poborem 


- wplywy z tytulu dywidendy 0 kwoty 1.000 zl. 

wtym: 

dochody biez'}ce 0 kwoty 1.000 zl. 


2,Zwiykszy6 wydatki w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

w rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby 

wydatki bie;fflce :!;!..o=k~w=ot::.:c:t(_.:...:l.=OO=O,,-,z=l. 

wtym: 

- wydatki jednostek budi:.etowych, 0 kwoty 1.000 zl. 


z tego: 
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 kwotfJ 300 zl. 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadaft 0 kwotfJ 700 zl. 


Z przeznaczeniem srodkow na usuniycie awarii wodno-kanalizacyjnej w swietlicy 

w solectwie PluZniczka. 


3.Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



?RoJEk1
UchwaJa Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 

w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samofZ'l:dzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z p6:ln.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, 
art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach pUblicznych (Dz.U 
.z 2009r. Nr 157, poz.l240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I.Zwi~kszyc dochody w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 758 R6me rozliczenia 
- cz~sc oswiatowa sUbwencji og61nej 0 kwot~ 12.000 zl. 

wtym: 

dochody biez~ce 0 kwot~ 12.000 zl. 


2.Zwi~kszyc wydatki w budzecie Gminy Toszek na rok 201 0 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

w rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

wydatki bieZc}ce 0 kwot€( 12.000 zl. 

wtym: 

- dotacje na zadania biez~ce 0 kwot~ 12.000 zl. 


Z przeznaczeniem dotacji dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku" na zorganizowanie 
imprezy kulturalnej pn.Zlot Zlotej Kaczki. 

3.Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj«cia. 

http:p6:ln.zm


projekt 

Uchwala Nr ... ..... .1..........1............ . 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia ................................. .. 

w sprawie : przekazania srodk6w finansowych dla Policji na organizacjtt ponadnormatywnych sluZb 
prewencyjnych na terenie Gminy Toszek w roku 2010. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzlldzie gminnym (Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 t.j.z 2001 r z p6zn.zm ..) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r 0 Policji (Dz.U. Nr 43, poz. 277 t.j.z 2007 r z p6zn.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ 1 

Przekazuje sitt z dochod6w wlasnych Gminy srodki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji 
w wysokosci 13.000,00 zl ( slownie trzynaScie tysittcy zlotych ) z przeznaczeniem na rekompensattt 
pienittznll za czas sluZby przekraczajllcy normtt okreslonll wart. 33 ust. 2 ustawy 0 Policji , 
w zwi'l,zku z dodatkowymi sluZbami prewencyjnymi na terenie Gminy Toszek. 

§2 

Srodki finansowe , 0 kt6rych mowa w § 1 zostanll przekazane ze srodk6w wlasnych budZetu Gminy 
Toszek na rok 2010. 

§3 

UpowaZnia sitt Burmistrza Toszka do zawarcia stosownego Porozumienia z Komendantem 
Miejskim Policji w Gliwicach okreslajllcego warunki przekazania srodk6w finansowych . 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza sitt Burmistrzowi Toszka. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjttcia. 



projekt 

Uchwafa Nr ...•........1 ........... /2010 


Rady Miejskiej w Toszku 


z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie: utworzenia odr~bnego obwodu gfosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 wrzesnia 

1990 r. 0 wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 47 poz.S44,.z 

p6zn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala co nast~puje: 

§1 

Tworzy si~ odr~bny obw6d gJosowania dla przeprowadzenia zarzqdzonych na dzien 20 czerwca 

2010 r. wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 

Obw6d gtosowania Nr 8 w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku .Toszek , ul. Gliwicka 5 , z 

siedzib~ Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku 

§2 

Obw6d glosowania wymieniony w § 1 utworzony jest dla wyborc6w przebywajqcych wSzpitalu 

Psychiatrycznym w Toszku , Toszek, ul. Gliwicka 5 w dniu wybor6w. 

§3 

Wykonanie uchwa~ powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa SIqskiego , wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz~du Miejskiego w Toszku oraz 

rozplakatowaniu na terenie jednostki wymienionej w § 1. 

§5 

Egzemplarz uchwaly podlega dor~czeniu Wojewodzie SIqskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w 

Katowicach. 


