UCHWAŁA NR XLV/372/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017 oraz
planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18a ust. 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), § 28 ust. 2 i 3, § 36 ust. 4 Statutu Gminy Toszek
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku za
rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Toszku za
rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku za rok
2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku za rok
2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku na rok
2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Toszku na rok
2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku na rok
2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018 w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017
Komisja została powołana na podstawie Uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady
Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresów ich działania oraz składów osobowych.
Komisja działała w składzie osobowym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Grabelus Krzysztof - Przewodniczący Komisji
Mrzygłód Andrzej – Wiceprzewodniczący Komisji
Inglot Tadeusz
Kobiernik Tadeusz
Kocur Herbert
Konieczny Adam
Milewska Ewa
Wawrzynosek Sylwia

W omawianym okresie komisja odbyła 13 posiedzeń wspólnych z innymi Komisjami
stałymi Rady Miejskiej w Toszku oraz jedno osobne posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli jej członkowie, wielu zaproszonych gości oraz
mieszkańcy.
W trakcie posiedzeń komisji:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opracowano plan pracy komisji.
Opracowano sprawozdanie z pracy komisji za rok 2016.
Dyskutowano oraz analizowano projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie.
Zasięgnięto informacji na tematy:
a) płynności finansowej gminny;
b) dochodu z sprzedaży mienia, oraz mienia komunalnego przeznaczonego
do sprzedaży;
c) spłaty i obsługi długu;
d) stanu zadłużenia Gminy.
Omówiono sprawozdanie merytoryczne, finansowe z działalności OPS Toszek.
Poddano dyskusji sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok.
Przedyskutowano sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Rozpatrzono wnioski oraz pisma skierowane do Komisji.
Przeanalizowano projekt budżetu na rok 2018.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017
Komisja została powołana na podstawie Uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady
Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresów ich działania oraz składów osobowych.
Komisja działała w składzie osobowym:
a) Cebula Sylwia - Przewodnicząca Komisji
b) Kowsz Mariusz – Wiceprzewodniczący Komisji
c) Bartela Rudolf
d) Inglot Tadeusz
e) Klonek Krzysztof
f) Konieczny Adam
g) Laksa Ewald
h) Milewska Ewa
W okresie sprawozdawczym Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła 2 posiedzenia
indywidualne oraz uczestniczyła w 11 posiedzeniach wspólnych z innymi Komisjami
stałymi Rady Miejskiej w Toszku. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli jej członkowie,
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum, Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, Dyrektor
Centrum Kultury Zamek w Toszku, pracownicy Urzędu Miejskiego, mieszkańcy oraz
zaproszeni goście. Podczas posiedzeń komisji Radni pochylili się nad następującymi
tematami:
1.
2.
3.
4.
5.

Opracowanie planu pracy komisji na 2017r.
Wdrażanie Reformy Oświaty w Gminie Toszek.
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
Analiza wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2017r.
Zapoznano się z informacją na temat liczby etatów nauczycieli i obsługi oraz kosztów
wynagrodzeń w roku 2016 w placówkach oświatowych Gminy Toszek.
6. Zapoznano się z zasadami współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi.
7. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2016/2017 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.
8. Podczas uroczystej Sesji nagrodzono najzdolniejszych uczniów Gminy Toszek.
9. Zapoznano się ze stanem przygotowań placówek oświatowych Gminy Toszek
do nowego roku szkolnego – była to komisja wyjazdowa.
10. Wypracowano wnioski do budżetu na 2018r.
11. Zaopiniowano propozycje stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
z podatków.
12. Zapoznano się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2018.
13. Przeanalizowano projekt budżetu na 2018r.
14. Zaopiniowano przedłożone projekty uchwały oraz rozpatrzono wnioski skierowane
do Komisji.

Id: DABCD974-643A-4AAD-91BE-FEF9CECBFCA5. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017
Komisja została powołana na podstawie Uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady
Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresów ich działania oraz składów osobowych.
Komisja działała w składzie osobowym:
a) Mrzygłód Andrzej - Przewodniczący Komisji
b) Grabelus Krzysztof – Wiceprzewodniczący Komisji
c) Bartela Rudolf
d) Cebula Sylwia
e) Kobiernik Tadeusz
f) Kocur Herbert
g) Konieczna Joanna
h) Potkowa Inga
W omawianym okresie komisja odbyła 2 posiedzenia oraz uczestniczyła
w 11 posiedzeniach wspólnych z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Toszku.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli jej członkowie, wielu zaproszonych gości oraz
mieszkańcy.
W trakcie posiedzeń komisji:
1.
2.
3.
4.

Opracowano plan pracy komisji na 2017 r.
Opracowano sprawozdanie za rok 2016.
Dokonano przeglądu stanu dróg gminnych.
Pozytywnie zaopiniowano przystąpienie do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania dla miejscowości Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin,
Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz
miasta Toszek.
5. Pozytywnie zaopiniowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek.
6. Przyjęto Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek
na lata 2017-2021.
7. Pozytywnie zaopiniowano przystąpienie Gminy Toszek do Porozumienia w sprawie
utworzenia Klastra Energii pod nazwą: „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”.
8. Pozytywnie zaopiniowano plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022.
9. Zaopiniowano propozycje stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatków.
10. Przeanalizowano projekt budżetu na 2018 r.
11. Zaopiniowano przedłożone projekty uchwał oraz rozpatrzono wnioski skierowane
do Komisji.
Założony harmonogram prac Komisja wykonała w 70%.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017
Komisja została powołana na podstawie Uchwały nr II/6/2014 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych
Komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu i zakresów ich działań oraz składów
osobowych.
Komisja działała w składzie osobowym:
a)
b)
c)
d)
e)

Sylwia Wawrzynosek – Przewodnicząca Komisji
Herbert Kocur – Wiceprzewodniczący Komisji
Joanna Konieczna
Andrzej Mrzygłód
Mariusz Kowsz

W omawianym okresie komisja odbyła 13 posiedzeń w tym 11 wspólnych, z innymi
komisjami stałymi Rady Miejskiej w Toszku.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli jej członkowie oraz zaproszeni goście.
Komisja Rewizyjna
zagadnieniami.

w

swoich

posiedzeniach

pracowała

nad

następującymi

W miesiącu styczniu Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na rok 2017 oraz
sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
Tematem posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowej
w miesiącu kwietniu była ocena inwestycji budowy strażnicy OSP Toszek oraz wizytacja
budowy strażnicy.
Na posiedzeniach odbytych w maju Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę
sprawozdania Burmistrza Toszka z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016,
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu,
dokonała analizy sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz zapoznała się z informacją
o stanie mienia Jednostki Samorządu Terytorialnego. Szczegółowo sprawdzono wykonanie
budżetu we wszystkich działach. W wyniku analizy wydano pozytywną opinię wykonania
budżetu za rok 2016. Wypełniając obowiązki statutowe, Komisja przygotowała
i przedstawiła Radzie Gminy opinię do sprawozdania i wykonania budżetu Gminy Toszek
za rok 2016.
W oparciu o tę opinię, przedstawiono wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Toszek. Komisja Rewizyjna wspólnie
z innymi komisjami zaopiniowała przedłożone uchwały oraz rozpatrzyła wnioski
skierowane do Komisji.
Założony harmonogram prac został zrealizowany zgodnie z potrzebami.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018
Termin
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiecsierpień
wrzesień

październik

Tematyka posiedzenia
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 r.
Sprawy bieżące.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Bieżące analizowanie realizowanych wydatków za rok 2018.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
Analiza realizacji dochodów oraz działań windykacyjnych Gminy.
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
Analiza stopnia realizacji prowadzonych inwestycji na terenie Gminy ujętych w
budżecie.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Opiniowanie zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Analizowanie wniosków do budżetu na rok 2019.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
Analizowanie wniosków do budżetu na rok 2019.
Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2018.

Uwaga: Terminy i tematyka posiedzeń w trakcie roku może ulec zmianie lub rozszerzeniu.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018
Termin
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiecsierpień

wrzesień

październik

listopad

Tematyka posiedzenia
Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Opracowanie sprawozdania z prac Komisji w 2017 r.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Toszek.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Toszek – spotkanie
z przedstawicielami klubów sportowych.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych Gminy Toszek posiedzenie wyjazdowe.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Spotkanie z sołtysami Gminy Toszek.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Informacja nt. stanu przygotowań placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na rok 2019.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Ochrona zabytków w Gminie Toszek.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
Podsumowanie pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w kadencji 2014-2018.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku.
Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.

Uwagi:
1. Niniejszy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki
działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Toszku.
2. Powyższy plan może być rozszerzany, uzupełniany w miarę potrzeb Rady Miejskiej
w Toszku lub z inicjatywy Komisji.
3. Dopuszcza się zmianę planowanych terminów oraz zagadnień.
4. Na posiedzenia komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne
za omawiane tematy.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018
Termin
styczeń
luty
marzec

kwiecień
maj
czerwiec
lipiecsierpień
wrzesień
październik

Tematyka posiedzenia
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2017.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał
Przegląd dróg gminnych- informacja wyprzedzająca dotycząca planów remontów
i budowy dróg gminnych.
Wizytacja OSP Toszek – komisja wyjazdowa.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Toszek.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2017 r.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Wnioski komisji Rolnictwa i Gospodarki do budżetu Gminy Toszek na rok 2019.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Przegląd inwestycji gminnych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018.
Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał.

Uwaga: Plan pracy może ulec rozszerzeniu lub zmianie.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/372/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018
Termin
styczeń

marzec

kwiecień

maj/czerwiec

wrzesień
październik

Tematyka posiedzenia
Opracowanie planu pracy na rok 2018.
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
Kontrola rozpatrzenia skarg i wniosków za rok 2017 przez Urząd Miejski w Toszku.
Kontrola egzekwowania należności z tytułu dostawy wody, egzekwowania
czynszu za najem mieszkań oraz egzekwowania należności za odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni w Toszku za 2017 rok.
Kontrola wydatków finansowych poszczególnych placówek oświatowych na
terenie Gminy Toszek.
Analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2017:
1) Analiza informacji o stanie mienia Gminy Toszek,
2) Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego.
Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Toszka.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2018.

Uwagi:

1. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską w Toszku w zakresie
kontroli,
2. Realizacja zadań w zależności od potrzeb,
3. Kolejność wykonywanych zadań może ulec zmianie.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm., dalej: "u.s.g." ) komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plany
pracy i sprawozdania z działalności.
Mając na uwadze postanowienia § 28 ust. 2

i 3 Statutu Gminy Toszek stanowiącego

załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.. poz.. 6521) stałe komisje Rady Miejskiej w Toszku działają w oparciu o roczne
plany pracy i przedstawiają roczne sprawozdania ze swej działalności, które zostały przyjęte
na wszystkich posiedzeniach tychże komisji. Wypełniając dyspozycję art. 18a

ust. 4 u.s.g.

i w związku z § 36 ust. 4 Statutu Gminy Toszek Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu
kontroli, który przedstawia Radzie do uchwalenia w pierwszym kwartale każdego roku.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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