
Uchwala Nr ... .......I..........!. ...... .. 


Rady Miejskiej w Toszku 

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


zmieniaj'tca uchwal,< w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmian 
w statutach solectw Gminy Toszek 

Na podstawie Art. Sa w zwi¢u z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorz'tdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z po±n.zm.) oraz § 54 w zwhlcZku z § 56 ust. 2 pkt 20) 
oraz ust. 3 Statutu Gminy Toszek uchwalonego przez Rad~ Miejsk't w Toszku uchwal't 
Nr VIII/88/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r (Dz.Urz. Woj.Sl. Nr 58 , poz. 1824 z 2003 r) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ I. W uchwale Nr XXXlf396/201 0 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 2 marca 2010 r w sprawie 
ustalenia trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmian w statutach soketw Gminy 
Toszek wprowadzic nast~puj'tqzmian~ : 

w § lust. 1 pkt) 7 otrzymuje brzmienie : ,,7) termin zakonczenia konsultacji ustala si~ na dzien 
1 paidziernika 2010 r " 

§ 2. 	 Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§ 3. 	Uchwala podlega ogtoszeniu w BIP, na stronie intemetowej Gminy Toszek oraz na tablicach 
ogloszen na terenie Gminy Toszek . 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~owym 
Wojewodztwa SI'tskiego. 

RAfttA P,AWNY 

mgT M~il(J Hajduk, 



projekt Uchwala Nr .. ...J ..... ./2010 

Rady Miejskiej w Toszku 

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


w sprawie : szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarntdowymi i podrniotami 
vlrymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosei pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie projektow uchwal Rady Miejskiej w Toszku 

N a podstawie art. 7 ust. I pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorntdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r t.j. Nr 142, poz. 1591 z pOm.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku puhlicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. Nr 96 ,poz. 873 z 
2004 r , z pO:fu.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ 1 

W niniejszej uchwa1e : 
1." ustawa ,,- oznacza ustaw« z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku puhlicznego 

i 0 wolontariacie , 
2."organizacja " - oznacza organizacje pozarz~dowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie . 

§2 

I.Konsultacje z organizacjami przeprowadzane s~ przy opracowywaniu : 
l)projektow akt6w prawa rniejscowego w dziedzinach dotycz~cych dzialalnosci statutowej 

organizacji pozarZltdowycb i podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy, 
2)projektu programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz~dowymi i podmiotami wymienionymi 

wart. 3 ust. 3 ustawy. 

2.Konsultacje przeprowadza si« w celu poznania opinii organizacji 0 poddanej konsultacji uchwale. 

§3 

I.Przed podj«ciem uchwal , 0 kt6rych mowa w § 2 ,Rada Miejska w Toszku zapoznaje si« 

z opiniami organizacji dotycZltcymi treSci konsultowanych projektow uchwal. 


2.0pinie organizacji nie s~ wi!\.z~ce dla Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra decyduje 0 ostatecznej 

tresci uchwal. 


http:pO:fu.zm
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§4 

I.Konsuitacje przeprowadza si<; pOprLCZ umieszczenie projektu uchwaly na stronie 
intemetowej Urz",du Miejskiego w Toszku (www.toszek.pl) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej wraz z informacjll 0 rozpocz<;!ciu konsultacji oraz podaniem terminu jej zakonczenia. 

2. Wz6r formularza zgloszenia opinH stanowi zalllcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 5 

I.Termin wyrazenia opinii przez organizacje wynosi 14 doi od daly poddania go konsultacji 
w spos6b okrdlony w § 4 ust. 1 . 

2.Nieprzedstawienie opinii w terminie okreslonym w ust. 1 oznacza rezygnacj<; z prawa do jej 
\vyraZenia . 

3.0pini« organizacja winna wyrazic w formie pisemnej. Opinia winna zawierac wszystkie elementy 
okreslone we wzorze formularza , 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 2 

4.0opuszcza sit;' przeslanie opinii drogll elektronicZllll- opinia wymaga potwierdzenia tozsamoSei 
osoby opiniujllcej w spos6b okreslony przepisami prawa(np. podpis kwalifikowany , 
niekwalifikowany podpis elektroniczny SEKAP lub inoy ). 

§6 

Konsultacje uznaje sit;' za waZne bez wzgl"du na ilose otrzymanych opinii od organizacji. 

§7 

I.Z przeprowadzonych konsuItacj i sporZlldza sit;: protok61 zawierajllcy : 

1) okreslenic przedrniotu konsultacji , 

2) datI! rozpoczt;'cia i zakmlczenia konsultacji , 

3) ilose otrzyrnanych opinii oraz nazwy organizacji opiniuj~ych 


2.00 protokoru dolllcza sit;' przekazane przez organizacje formularze opinii. 

§8 

Ookumenty , 0 kt6rych mowa w § 7 przekazuje si« Radzie Miejskiej w Toszku najp6Ziliej na 10 doi 
przed wyznaczonym terminem sesji , kt6rej przedmiotem obrad b~dzie akt prawny poddany 
konsultacji. 

§9 

Wykonanie uchwaly powierza sil;' Burmistrzowi Toszka. 

§ 10 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<;cia i podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo przyj';'ty 
na terenie Grniny Toszek. 

http:www.toszek.pl


Zahtcznik nr I 

do uchwaly nr ............................ .. 

Rady Miejskiej w Toszku 

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


Formularz zglaszania opinii 

( pelna nazwa organizacj i ) 

( adres sicdziby organizacji ) 

(tytul aktu prawnego poddawanego konsultaeji) 

Opinia organizacji 

(piecz~c organizacji) 

(piecz~c i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania organizaeji na zewnl\.trz) 



UCHWALA Nr XXXV/ ..... /IO 

Rady Miejskiej w Toszku 


z dnia 20 Iipca 2010 r. 


w sprawie: pr.lej~cia od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utr-lYmania 
drag powiatowych w sezonie 2010/2011. 

Na podstawie art.S ust. 2A i art. 18 ust 2, ph 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz!ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 zpazn. zm.) oraz art. 19 Ust. 4 ustawy z dnia 21 
marc a 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 19, pOZ. 115 z pazn, zm.) 

Rada Micjska w Toszku 
uchwala: 

§1 

Wyrazic zgod~ na przej~cie od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania drag 
powiatowych. 
Wykaz drag powiatov,)'ch stanowi za1'lcznik do uchwaly. 

§2 

Przej\,cie zadania, 0 ktarym mowa w § 1, nast<\pi na mocy porozumienia zawartego pomi"dzy 
Powiatem Gliwickim a Gmin'l Miasta Toszek, reguiuj"cego w szczeg6lnosci wzajemne 
rozliczenia finansowe. 

§3 

Wykonanie Uchwaly powierza sic< Burmistrzowi Toszka, 


§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia, 




Zali{cznik do uchwaly nr 

Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 lipca 2010 r.. 


Wykaz drog powiatowych. 

Ip. Nazwa ulicy Nr drogi Nazwa 
miejscowosci 

I Boguszycka S2949 Toszek i 
2 G6moshtska S2990 Toszek i 

3 Konopnickiej S2989 Toszek 

4 Ludowa S2988 Toszek i 

5 8amowska 82912 Toszek 

6 Wiejska 82989 Toszek 

7 Wilkowicka S2950 Toszek 
, 

8 Toszecka S2971 Ciochowice 

9 Wiejska S2973 Ciochowiec 

10 Gliwicka S2918 Kotulin 

11 Kolejowa S2947 Kotulin 

12 Kotulin-Balcarzowice S2946 Kotulin 

13 Kotulinska 82948 Ligota Toszecka. 
Kotulin 

14 Wiejska, Toszecka 82949 Ligota Toszecka 
Pawlowice 

i 

15 Wiejska S2913 Paczyna 

16 Pniowska S2913 Paczyna 

17 Wiejska S2970 Pisarzowiec 

18 Paczynska S2913 Pniow i 

19 Kotulin- Chechlo S2918 Proboszczowice 

20 Wiejska S2912 8amow 

21 Sam6w-Swibie 82960 Sam6w 

22 Toszecka S2950 Wilkowiczki 



UCHW ALA Nr I 12010 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia ."." ... 201Or. 

w sprawie: zmiany uchwaly dotycz'l"ej zarZlldzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego , 
podatku od nieruchomosci i podatku lesnego od os6b fizycznych oraz zasad 
wynagradzania za inkaso na terenie solectw. 

Na podstawie art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach 
lokaJnych( OZ.H. z 2006 r nr 121 poz.844 z pOm.zm)oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r . 0 

podatku rolnym (Oz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969z pom.zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 
paidziernika 2002r. 0 podatku lesnym (Oz.H. nr 200 poz.1682 Z pom.zm) oraz art.28§ 4 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. H.z 2005r. NT 8 poz. 60 z pOm.zm) 
Rada Miejska w Toszku 

uchwala: 

I. W uchwale nr VlIJ63/2007 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zaTZl\.dzenia 
poboTu w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomosci i podatku lesnego od os6b 
fizycznych oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie solectw wprowadza si" nast"puj'lC'l 
zmian~ : 
w plct 2 tiret II otrzymuje brzmienie: 

"Solectwo Pni6w - Teresa Migas" 

2. Wykonanie uchwaly powierza silt Burmistrzowi Toszka. 

3. Uchwala podlega og!oszeniu w sposob zwyczajowo przyjCi'ty na terenie Gminy Toszek oraz w 
Ozienniku UrZCi'dowym Wojewodztwa Si'!skiego. 

4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeniajej w Ozienniku U~dowym 
Wojew6dztwa SI'Iskiego. 

AWNY 
RAtrJ);, r'0 
m r rio a Hajduk 



Ucbwala Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej Gminy Toszek. 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia &marca 1990r.o samor.l~dzie gminnym 
IDz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z pO:1:n.zm. oraz art. 234 usta"l'o)' z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 

finansach pubJicznych IDz.U.z 2009r. Nr 157,poz.1240 z pO:1:n.zm.l 

Rada Miejska w Toszku 
uehwala: 

§ 1 

W celu opracowania projektu budzetu gminy kierownicy jednostek budzetowych, 
samo£Zl!dowych instymcji kultury oraz pracownicy Urzydu Miejskiego opracowuj~ i 
przedkladaj'l Burmistrzowi materialy planistyczne wraz z obja.snieniami w terminie do dnia 
30 wrzeSnia roku poprzedzaj'lcego rok bud:i:etowy. 

§2 

Radni, komisje stale Rady Miejskiej, jednostki pomocnicze gminy, mieszkancy i inne 
podmioty mog~ skladac Burmistrzowi wnioski dotycZllce wprowadzenia zadan do p£Ojektu 
budzetu w tenninie wskazanym w § 1. 

§3 

Materialy planistyczne 0 kt6rych mowa w § 1 opracowywane s'l z uwzglydnieniem: 

lIustalen przyj«tych w wielo1etniej prognozie finansowej, 

21prognozy wzrostu cen w £Oku budzetowym, 

3/stawek podatko"l'o)'ch, oplat i cen obowi'lZUj'lCych w £Oku poprzedzaj'lcym rok budzetowy 


z uwzgl«dnieniem zmian wchodZllcych z zycie z dniem 1 stycznia roku bud:tetowego, 

4/przewidywanego stanu zatrudnienia, 

5/przewidywanego wska:i:nika wzrostu wynagrodzen. 


§4 

Skarbnik na podstawie przedlozonych material6w i wniosk6w oraz prognozy kwoty 
dochod6w wlasnych, dotacji, subwencji oraz udzial6w w podatkach, opracowuje zbiorcze 
zestawienie dochod6w i wydatk6w do projektu budzetu w tenninie do 31 paidziernika roku 
poprzedzaj'lcego rok budzetowy. 

§ 5 

l.Bunnistrz na podstawie material6w przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w 
tenninie do 15 listopada roku poprzedzaj'lcego £ok bud:tetowy projekt budZetu. 

2.Do projektu budZetu spo£Zl!dza sl« uzasadnienie zawieraj~ce w szczeg6lnosci: 
a/w zakresie dochod6w- om6wienie poszczeg61nych ZrOdel dochod6w z wyodr«bnleniem 

dochod6w maj~tkowych, 

http:pO:1:n.zm
http:2001r.Nr
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b/w zakresie wydatk6w - om6wienie poszczeg6lnych rodzaj6w 'h)'datk6w 
z wyodn,bnieniem wydatk6w maj'ltkowych, 

clw zakresie przychod6w i rozchod6w- om6wienie tr6del przychod6w oraz planowanych 
do splaty zobowiqzan z lat poprzednich. 

3.Wraz z projektem budzetu przedklada si,< materialy informacyjne 0 sytuacji finansowej 
gminy ze szczeg6lnym uwzglt;dnieniem aktualnego zadlutenia w roku kolejnym oraz 
latach nast~pnych. 

§6 

Projekt uchwaly budzetowej wraz z zalqcznikami sporzqdza SI/( w szczeg61owosci 
oueslonej przepisami ustawy 0 fmansach publicznych. 

§7 

l.Przewodniczqcy Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwaly budzetowej 
niezw!ocznie przesyla go "'Taz z uzasadnieniem i materialami informacyjnymi do 
zaopiruowania stalym komisjom Rady. 
2.Komisja proponujqca wprowadzenie nowego wydatku lub zwi"kszenie wydatku 
przewidzianego w projekcie zobowi~zana jest wskazac trodlo finansowania. 

§8 

Burmistrz moze z wiasnej inicjatywy oraz na podstawie wnioskow zawartych w opiniaeh 
komisji zaproponowac autopoprawki do przed!oronego projektu uchwaly budzetowej. 

§9 

Podj"cie uchwaly w sprawie budtetu winno zosta6 poprzedzone: 

lIodczytaniem projektu uchwa!y budzetowej, 

2/odczytaniem opinii komisji stalych Rady i klub6w radnyeh, 

3/odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 projekcie uchwaly budtetowej, 

4/glosowaniem uchwaly budzetowej. 


§ 10 

Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

§1l 

Traci moe uchwala Nr XXXVllI1384/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 5 wrzesrua 2006r. 
w sprawie procedury uehwalania budtetu oraz rodzaju i szczegolowosci materia!6w 
informacyjnych towarzysz~cych projektowi budzetu. 

§ 12 

Uchwala wehodzi w :zycie z dniem podjycia. 



UchwalaNr 
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 

w sprawie: okreslenia zakresu i formy informacji 0 przebiegu wykonania budZetu gminy, 

informacji 0 przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

pierwsze p6lrocze oraz informacji 0 ksztahowaniu sit; wieloletniej prognozy 

finansowej. 


Na podstawie art.1S ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maroa 1990r.o samol'Zlldzie gminnym 
IDz.U.z 200 Ir. Nr 142 poz.1591 z pOz.n.zm.l oraz art.266 ust.2 ustaVl'Y z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o fmansach publicznych IDz.U.z 2009r. Nr 157 poz.I240 z pOz.n.zrnI 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§ 1 

Informacja 0 przebiegu wykonania budZetu grniny, informacja 0 przebiegu wykonania planu 
finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze polrocze oraz informacja 0 ksztatlowaniu 
si" wieloletniej prognozy fmansowej winny bye przedstawione w formie pisenmej. 

§2 

Informacja 0 przebiegu wykonania budZetu gminy za pierwsze p6lrocze powinna zawierac w 
ukJadzie tabelarycznym: 

lIzestawienie wykonania budZetu, 
21 zestawienie wykonania dochodow budzetu wedIug dzialow klasyftkacji budzetowej oraz 

±rOde! pochodzenia z wyodn;bnieniem dochodow bie:i:l!cych i maj'ltkowych, 
31 zestawienie wykonania wydatkow wedlug dzialOw i rozdzialow kJasyftkacji budZetowej 

z wyodrttbnieniem wydatkow bieZllcych i maj'ltkowych wraz z objaSnieniami, 
41 realizacjy dochodow i wydatkow zwi¥ID1Ych z reaIizacj'l zadan bie:i:l!cych z zakresu 

adrninistracji rz'ldowej oraz innych zadaD. z1econych gminie u~1awami, 
51 rea1izacj~ dochodow i wydatkow zwi¥ID1ych z realizacj'l zadan realizowanych w drodze 

umow lub porozumieit mi"dzy jednostkami samol'Zlldu terytorialnego, 

6/ realizacj~ wydatkow jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu soleckiego, 

7/ zestawienie udzielonych dotacji, 

81 zestawienie reaIizacji wydatkow inwestycyjnych, 


§3 

Informacja 0 przebiegu wykonaniaplanu fmansowego gminnej instytucji kultury obejmuje: 
11 zestawienie tabelaryczne przychodow zawieraj'lce plan i wykonanie wraz z objasnieniami, 

w tym w szczegolnosci: 
• dotacja z budZetu, 
• przychody wlasne, 

21 zestawienie tabelaryczne kosztow zawieraj'lCe plan i wykonanie wraz objasnieniarui, 

w tym w szczegoinosci: 

· wynagrodzenia osobowe, 

• wynagrodzenia z umow z1eceti i 0 dzielo, 

· pochodne od wynagrodzen, 

· zakup materia!6w i wyposatenia, 

· energia, 
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- zakup imprez, 

- zakup uslug pozostalych, 

- remonty, 

- pozostale koszty. 


31 stan nalemosci i zobowi~, w tym wymagalnych. 

§4 

Informacjlt 0 ksztaltowaniu silt wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0 przebiegu realizacji 
przedsiltwziltc ujlttych w za!qczniku do uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
sporz!jdza silt w formie tabelarycznej. 

§ 5 

Zapisy § 4 maj!j zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporZ!jdzanej za I p6lrocze 20 II r. 

§6 

Traci moe uehwala Nr XXXVIIl375f06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 czerwca 2006r. w 
sprawie okrdlenia zakresu i formy informaeji 0 przebiegu wykonania budtetu za I p6lrocze 
oraz informacji 0 przebiegu wykonania planu finansowego za I p6lrocze instytueji kultury 
Gminy Toszek. 

§7 

Wykonanie uchwaly powierza silt Burrnistrzowi Toszka. 

§8 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj'tCia. 



U C II W A L A Nr XXXV/.........12010 

Rady Miejskiej w Toszku 


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


w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora 
Centrum Kultury "Zarnek w Toszku" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 sarnorzlldzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
poin. zm. / oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu Postf;)powania Administracyjnego / 
Dz.U z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 z poin.zm. /- Rada Miejska w Toszku 

uchwaJa: 

§ 1 

Uznac za .............................................. skargf;) Panstwa Joanny i Grzegorza 
Karninskich na dzialalnosc Dyrektora Centrum Kultury "Zarnek w Toszku" 

§2 

Zobowiltlac Przewodniczllcego Rady do poinformowania skar:l-llcego 
o sposobie zalatwienia skargi. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjf;)cia. 



Uchwala Nr 
Rady Miejskiej w Toszku 
zdnia 

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

Na podstawie art.IS ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.l591 z p6in.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.Zwieykszyc dochody w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 

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

jednostek nieposiadajl.lcych osobowoSci prawnej oraz wydatki 

zwiljZane z ich poborem 


- wplywy z tytulu dywidendy 0 kwotey 50.000 zl. 

wtym: 

dochody biezl.lce 0 kwotey 50.000 zl. 


2.Zwieykszyc wydatki w budi.ecie Gminy Toszek na rok 2010 

w dziale 900 Gospodarka komuna1na i ocbrona srodowiska 

w rozdz. 90015 Oswietlenie ulic, placow i dr6g 

v.ydatki biei.'lce Q kwot~ .~!J.OOO zl. 

wtym: 

- wydatki jednostek budi.etowych 0 kwoty 50.000 zl. 


z tego: 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 0 kwot\1 50.000 zl. 

Z przeznaczeniem srodkow na sfinansowanie koszt6w oswietlenia ulicznego. 

3.Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Uchwala Nr 

Rady Miejsldej w Toszku 

z dnia Uw..u ................ ~... 


w sprawie: zmiany w bud:i:ecie Gminy Toszek na rok 2010 

Na podstawie art. 18 O8t.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz<tdzie gminnym 
I Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z poZn.zm.l oraz art. 211,art.2 I 2,art.2 I 4,art.2 1 5,art.222 
art.235.art.236,art.237,art.239 ustawy z dnia O8tawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach 
publicznych IDz.U. Z 2009 r. Nr 157,poz.J.240 z poZn.zm./ 

Rada Miejska w Toszku 
u c h w a I a: 

1. Zwi~kszyc dochody w bud:i:ecie Gminy Toszek na rok 2010 
w dziale 801 Oswiata i Wychowanie 
- wplaty za wynajem pomieszczen 0 kwot~ 8.150 zl 

wtym: 

dochody bietltce 0 kwot~ 8.150 zi 


2. Zwi"kszyc wydatki w bud:i:ecie Gminy Toszek na rok 2010 
w dziale 801 Oswiata i wychowanie 
w rozdz. 80110 Gimnazja 
wvdatki bieU\ce -"o,-,k",w"",o""te,,-_-,,S.150 z! 

wtym: 

- wydatki jednostek budZetowych, °kwot<; 8.150 z! 

z tego: 


- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane o kwof~ 950 zl 

- wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan o kwOfll 7.200 zl 


z przeznaczeniem srodk6w na zabezpieczenie wydatk6w bietltcych 

w tym milldzy innymi :zakup okien oraz kosiarki 


3.Wykonanie uchwaly powierza sill Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjc;cia. 



UCHWALA Nr XXXV/.... .I10 

Rady Miejskiej w Toszku 


z dnia 20 Iipca 2010 r. 


Zmieniaj'lca uchwal~ w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zaj~cie 
pasa drogowego na drogach gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.l oraz art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz'ldzic gminnym(Dz. U z 2001 r. NT 142, poz. 1591 z pozn. 2m,) 
OTaz art, 40 ust.8 i USt. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 T, 0 drogach publicznych 
(Dz, U z 2007 r. Nr 19, poz, 115 z pozn, zm.) Rada Miejska w Toszku 

uchwala: 

§ I 

W uchwale Nr XXIXI298/05 Rady Miejskiej w Toszku dnia 27 wrzeSnia 2005 T, W sprawie 
ustalenia wysokosci stawek opiat za zajc;cie pasa drogowego na drogach gminnych, w § I 
dodaje siC; pkt 6 w brzmieniu: 

,,6. Za zaj"cie I m2 pasa drogowego Ira ogrodki gastronomiczne, hand lowe i uslugowe 
." .... , zl/dzien." 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si" Burmistrzowi Toszka, 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz<;,dowym 
W ojew6dztwa SIi!Skiego. 



projekt Uchwala Nr ........ .1...........12010 


Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 20 Upca 2010 r 

zmieniajltca uchwat~ Rady Miejskiej w Toszku w sprawie podzialu miasta i gminy Toszek na 
okn"gi Vv),borcze dla przeprowadzenia Vv)'borow do Rady Miejskiej w Toszku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustaVv)' z dnia 8 marca 1990 r 0 samoTZltdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 rtj. Nr 142, poz. 1591 z pom.zm.) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 161ipca 1988 r 
Ordynacja Vv)'borcza do rad gmin , Tad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz.U. z 2003 r t.j. 
Nr 159 , poz. 1547 z pom.2'ID.) na wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ 1 

W za!ltczniku do uchwaly Nr XXXIXl382/2002 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2002 r 
w sprawie podzialu miasta i gminy Toszek na okr'ilgi Vv)'borcze ilia przeprowadzenia Vv)'borow do 
Rady Miejskiej w Toszku zmienionej uchwal'l Nr VIJ56/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r oraz uchwallt 
Nr XXVIIJ342/2009 z dnia 22 wrzesnia 2009 r wprowadzic nast'ilpujltCit zmian'il : 

w okr~gu nr 10 dopisac ulict< ks.Johannesa Chrntszcza 

§2 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt<doVv)'m Wojewodztwa SlltSkiego i podaniu do 
wiadomoSci pUblicznej poprzez : wywieszenie jej tekstu na tablicach ogloszeii na terenie Gminy 
Toszek , umieszczeniu w BIP oraz na stronie intemetowej www.toszek.pl. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj'ilcia. 

http:www.toszek.pl


projekt Uchwala Nr ........ .1.......... .12010 


Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 20 lipca 2010 r 

zrnieniajl\.ca uchwal(( Rady Miejskiej w Toszku w sprawie dostosowania opisu granic 
obwod6w glosowania w Gminie Toszek do stanu faktycznego 

Na podstawie art. 18 Ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzl\.dzie gminnym (Oz. U. 
z 2001 r tJ. Nr 142, poz. 1591 z p6in.zm.) oraz art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1988 r 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojewOdztw (Oz.U. z 2003 r tj. 
Nr 159, poz. 1547 z p6in.zm.) na wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

§ 1 

W zall\.czniku do uchwaly Nr XXXIV /339 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2006 r r w 
sprawie dostosowania opisu granic obwod6w glosowania w gminie Toszek do stanu faktycznego 
zmienionej uchwall\.Nr VII57/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r oraz uchwatl\.Nr XXVIII34112009 z 
dnia 22 wrzesnia 2009 r wprowadzic nast~pujl\.Cl\. zmian~ : 

do obwodu nr 1 dopisac ulic~ ks. Johannesa ChrZl\.szcza 

§2 

Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urz«dowym WojewOdztwa Sll\.skiego i podaniu do 
wiadomosci publicznej poprzez : wywieszenie jej tekstu na tablicach ogloszen na terenie Gminy 
Toszek, umieszczeniu w BIP oraz na stronie intemetowej www.toszek.pl. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza sic< Burmistrzowi Toszka. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

http:www.toszek.pl
http:nast~pujl\.Cl
http:uchwatl\.Nr
http:uchwall\.Nr
http:zrnieniajl\.ca

