nr sprawy: ORG.0002.5.2017

Protokół nr XXXIV/2017
z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku,
która odbyła się w dniu 29 maja 2017 r.
Godzina rozpoczęcia Sesji: 1600
Godzina zakończenia Sesji: 1700
Ogólna liczba radnych: 13
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

PKT I PORZĄDKU OBRAD
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek, który powitał zebranych i poinformował,
że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obecnych
jest 13 radnych, co oznacza wymagane kworum, wobec czego Sesja jest prawomocna
do podejmowania uchwał.
W obradach Sesji uczestniczyli:
1. Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk
2. Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Kunce
3. Skarbnik Gminy – Pani Danuta Lis
4. Członek Zarządu Powiatu - Pan Jacek Zarzycki
5. Dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – Pan Artur Czok
6. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek – Pani Agnieszka Szalińska
7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku – Pan Arkadiusz Łuków
8. Dyrektor Gimnazjum w Toszku – Pan Waldemar Pigulak
9. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toszku – Pani Agata Zawadzka
10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie – Pani Anna Pawłowska
11. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Toszku – Pani Grażyna Myszak
12. Prezes Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. – Pan Bartosz Straszak
13. Policjant Komisariatu Policji w Pyskowicach
14. Inspektor – Pani Hildegarda Jaksik
15. Mieszkańcy gminy.

PKT II PORZĄDKU OBRAD
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek wniósł
o wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 4a, 11 i 12,
tj. podjęcie uchwał:
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4a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017
11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok 2016
b) przedstawienie uchwały Nr 4200/IV/77/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdania z wykonania budżetu za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
12) sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Toszek za rok 2016:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Toszek za rok 2016
b) przedstawienie uchwały Nr 4200/IV/77/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdania z wykonania budżetu za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof
Grabelus zgłosił wniosek o niewprowadzanie do porządku obrad pkt 11 i pkt 12, gdyż
dotyczą one uchwał absolutoryjnych, których ostateczny termin podjęcia upływa 30 czerwca
br.
Radni nie wnieśli innych propozycji do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek poddał pod głosowanie
przyjęcie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 4a):
uprawnionych do głosowania
„za” przyjęciem zmian w porządku obrad głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
– 13 radnych
– 0 radnych
– 0 radnych

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 4a zostało
przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek poddał pod
głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 11):
uprawnionych do głosowania
„za” przyjęciem zmian w porządku obrad głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
– 5 radnych
– 6 radnych
– 2 radnych

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 11) nie zostało
przyjęte.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek poddał w końcu
pod głosowanie przyjęcie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 12):
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uprawnionych do głosowania
„za” przyjęciem zmian w porządku obrad głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymał się” od głosu

- 13 radnych
– 4 radnych
– 8 radnych
– 1 radny

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie w pkt IX ppkt 12) nie zostało
przyjęte.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek poinformował,
że w wyniku głosowania do porządku obrad został wprowadzony wyłącznie w pkt IX ppkt
4a.
Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

PKT III PORZĄDKU OBRAD
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

PKT IV PORZĄDKU OBRAD
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym
Burmistrza Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy
w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PKT V PORZĄDKU OBRAD
Wolne wnioski, pisma i komunikaty - czas dla mieszkańców
W ramach czasu dla mieszkańców głos zabrał współorganizator gminnego konkursu
plastycznego pn.: „Straż pożarna w Gminie Toszek”- Pan Grzegorz Kamiński. Poinformował
radnych, że dla laureatów konkursu miała zostać zorganizowana przez organizatora
konkursu tj. Szkołę Podstawową w Toszku, której dyrektorem jest Pani Agata Zawadzka
wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wskazał,
że do dnia sesji nie została ona zorganizowana. Stwierdził, że zarówno on sam jak i laureaci
konkursu oraz ich rodzice są zawiedzeni takim postępowaniem Dyrektora Szkoły, tym
bardziej, że jako współorganizator konkursu pozyskał sponsora na przewóz uczestników oraz
bezpłatny wstęp do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W powyższej sprawie
wręczył radnym pismo informacyjne. Radni zostali również poinformowani,
że podczas organizacji niniejszego przedsięwzięcia ze strony Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Toszku – Pani Agaty Zawadzkiej zaznał wiele złośliwości. Pan Kamiński stwierdził, że nie
został poczęstowany jakimkolwiek napojem podczas drugiego dnia I Sesji Historycznej dla
dzieci i młodzieży i dlatego jako „podziękowanie” wręczył jej wiązankę chwastów, paczkę
kawy oraz wodę mineralną. Próbując wręczyć Pani Agacie Zawadzkiej wiązankę chwastów
dwukrotnie złapał Panią Agatę Zawadzką za nadgarstek i szarpał ją, gdyż odmawiała
przyjęcia w/w przedmiotów. Pani Agata Zawadzka wstała i zwróciła się do Pana Grzegorza
Kamińskiego z żądaniem zaprzestania naruszania jej nietykalności cielesnej.
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Słowa podziękowania za pomoc i współpracę przy organizacji II Sesji Historycznej o ks.
Chrząszczu skierował w stronę Dyrektora Przedszkola Publicznego – Pani Grażyny Myszak,
której wręczył bukiet kwiatów.
W trakcie wypowiedzi Pan Grzegorz Kamiński zwrócił się do Burmistrza Toszka
o zorganizowanie spotkania celem wyjaśnienia całej sprawy. Jednocześnie wyraził swoje
niezadowolenie z odpowiedzi, którą otrzymał od Burmistrza Toszka w niniejszej sprawie.
W trakcie wypowiedzi wskazał również na „układy koleżeńskie” Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Toszku - Pani Agaty Zawadzkiej z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych
Gminy Toszek – Panią Agnieszką Szalińską.
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek – Pani Agnieszka Szalińska odniosła
się do stwierdzeń Pana Grzegorza Kamińskiego, stanowczo zaprzeczając i uznając je za
bezpodstawne. Wskazała, że wszyscy dyrektorzy szkół są przez nią traktowani w taki sam
sposób, nikt nie korzysta z żadnych nieuprawnionych przywilejów.
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej
–
Pani
Agata
Zawadzka,
odniosła
się
również do nagannego w stosunku do niej zachowania i pomówień Pana Grzegorza
Kamińskiego, udzielając radnym wyjaśnień dotyczących spraw organizacyjnych I Sesji
Historycznej. W kwestii zorganizowania wycieczki wskazała, że jest ona zaplanowana na
dzień 14 czerwca 2017 r. i wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o niej w odpowiednim
terminie.
Mieszkaniec Ligoty Toszeckiej złożył wniosek rodziców o zapewnienie dzieciom szkół
podstawowych opieki podczas ich przejazdu autobusami do placówek szkolnych.

PKT VI PORZĄDKU OBRAD
Interpelacje i zapytania radnych
Radna – Pani Ewa Milewska zwróciła się do przedstawiciela Policji obecnego na Sesji Rady
Miejskiej w Toszku z prośbą o przeprowadzenie patroli i zwrócenie uwagi właścicielom
czworonogów, którzy wyprowadzają swoje psy bez kagańców czy smyczy w okolice Oracza
oraz Podzamcza. Wskazała, że psy te stanowią zagrożenie dla przechodniów, a zwracane ich
właścicielom uwagi pozostają bez reakcji.
Radny – Pan Tadeusz Kobiernik odczytał i złożył na piśmie wniosek o przeprowadzenie
interwencji u rolnika, który użytkuje działki usytuowane zaraz poza zabudowaniami ulicy
Wąskiej w Toszku. W imieniu mieszkańców zwrócił się, aby poinformować rolnika,
by dokonując oprysków środkami chemicznymi na swoich działkach informował o nich
właścicieli okolicznych ogródków warzywnych.
Radny – Pan Andrzej Mrzygłód zwrócił się z prośbą o informację przy jakich ulicach
w Paczynie położone są nabyte przez Gminę Toszek działki drogowe, o których mowa
w przedstawionym przez Burmistrza Toszka sprawozdaniu.
Radny – Pan Krzysztof Klonek zwrócił się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Toszku –
Pani Agaty Zawadzkiej z zapytaniem, czy została przygotowana ostateczna informacja
dotycząca wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów klas VI Szkoły
Podstawowej w Toszku.
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PKT VII PORZĄDKU OBRAD
Czas dla Rad Sołeckich
Sołtys Ligoty Toszeckiej - Pan Robert Sczendzina:
1) zapytał o przebieg prac związanych z komunalizacją działek, na których usytuowana jest
droga łącząca Ligotę Toszecką z Płużnicą,
2) zwrócił się o informację, czy po remoncie cząstkowym dróg gminnych planowane
są jeszcze dodatkowe prace,
Sołtys Boguszyc – Pani Krystyna Miozga:
1) poruszyła temat koszenia poboczy dróg gminnych. Wskazała, że w wielu miejscach,
szczególnie na skrzyżowaniach jest ograniczona widoczność, co zagraża bezpieczeństwu
użytkownikom dróg.
Sołtys Sarnowa – Pani Gabriela Ziaja:
1) zwróciła się o udzielenie informacji dotyczącej możliwości przeprowadzenia odnowienia
elewacji przedniej ściany budynku świetlicy w Sarnowie.

PKT VIII PORZĄDKU OBRAD
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Burmistrz Toszka - Pan Grzegorz Kupczyk poinformował Pana Grzegorza Kamińskiego, że
zgłoszone uwagi dotyczące współpracy przy organizacji I Sesji Historycznej były już
wyjaśniane podczas spotkania z nim i Dyrektor Szkoły – Panią Agatą Zawadzką. Jednocześnie
nadmienił, że jest zadowolony ze współpracy z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych
Gminy Toszek – Panią Agnieszką Szalińską i ma pełne do niej zaufanie, dlatego na część
korespondencji
odpowiadają
właściwa
merytorycznie
kadra
kierownicza,
co nie oznacza, że sprawy nie są uprzednio konsultowane, czy omawiane.
Mieszkańcowi Ligoty Toszeckiej, który złożył w imieniu rodziców pismo w sprawie
zapewnienia dzieciom szkół podstawowych opieki podczas ich przejazdu autobusami
do placówek szkolnych Burmistrz Toszka przekazał, że przewozy dzieci do placówek
oświatowych w gminie są realizowane na bazie przewozów kursowych, w związku z czym
kwestia dowozu dzieci do szkół wymaga uzgodnień oraz środków finansowych celem jej
rozpatrzenia.
Zgłoszenie Radnej - Pani Ewy Milewskiej dotyczące biegających psów bez kagańców,
smyczy zostało odnotowane przez obecnego na Sesji funkcjonariusza Policji
i zapewne zostaną w powyższej sprawie poczynione interwencje - wskazał Burmistrz
Toszka - Pan Grzegorz Kupczyk.
W kwestii informowania właścicieli ogródków warzywnych położonych przy ul. Wąskiej
w Toszku przez rolnika wykonującego opryski na polach położonych w sąsiedztwie
niniejszych ogródków Burmistrz Toszka poinformował, że z rolnikiem zostanie
w powyższym temacie nawiązany kontakt.
Na zapytanie Radnego – Pana Andrzeja Mrzygłoda dotyczącego wskazania
położenia nabytych przez Gminę działek drogowych Burmistrz Toszka poinformował, że
nabyte działki dotyczą ulicy Polnej w Paczynie.
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O udzielenie odpowiedzi Radnemu – Panu Krzysztofowi Klonek w sprawie przygotowania
ostatecznej informacji dotyczącej wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Toszku Burmistrz Toszka zwrócił się do Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Toszku – Pani Agaty Zawadzkiej. Dyrektor Szkoły poinformowała
Radnego – Pana Krzysztofa Klonka, że odpowiednie dane zostaną w najbliższym czasie
przygotowane i przekazane.
Sołtys Ligoty Toszeckiej – Pan Robert Sczendzina został poinformowany przez Burmistrza
Toszka, że sprawy komunalizacji działek to procesy trwające czasem 2-3 lata. Zgłoszona
sprawa dotycząca drogi łączącej Ligotę Toszecką z Płużnicą zostanie sprawdzona.
Do zapytania w sprawie poprawek w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni
drogowych na niektórych odcinkach dróg odniósł się Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Kunce,
który wskazał, że po całkowitym zakończeniu zadania zostanie przeprowadzony objazd
sprawdzający.
W zakresie koszenia poboczy dróg gminnych została już zawarta umowa i prace zostaną
rozpoczęte, poinformował Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk Sołtys Boguszyc –
Panią Krystynę Miozga.
Sołtysowi Sarnowa - Pani Gabrieli Ziaja została przekazana przez Burmistrz Toszka
informacja, że w budżecie gminy aktualnie brak jest wolnych środków finansowych, które
można byłoby przeznaczyć na odnowienie elewacji budynku świetlicy w Sarnowie. Ponadto
wskazał, że Rada Sołecka przy planowaniu wydatkowania w przyszłym roku środków
w ramach Funduszu Sołeckiego może przedmiotowe zadanie jak najbardziej uwzględnić.

PKT IX PORZĄDKU OBRAD
Podjęcie uchwał:
Ppkt 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania i poddał
ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/267/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ppkt 2 w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/268/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ppkt 3 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby
punktów
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby
punktów i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/269/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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nr sprawy: ORG.0002.5.2017
Ppkt 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej
w Toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej
w Toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane i poddał
ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/270/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ppkt 4a w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/271/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ppkt 5 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i poddał ją pod
głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 13 radnych

„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/272/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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nr sprawy: ORG.0002.5.2017
Ppkt 6 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/273/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ppkt 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice
i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/274/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ppkt 8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów i poddał
ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/275/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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nr sprawy: ORG.0002.5.2017
Ppkt 9 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce,
Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice,
Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce,
Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice,
Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/276/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ppkt 10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek
do roku 2023
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek
do roku 2023 i poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 13 radnych
- 13 radnych
- 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/277/2017 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

PKT X PORZĄDKU OBRAD
Zakończenie obrad Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek podziękował wszystkim
za przybycie oraz poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu
28 czerwca 2017 r. o godz. 16ºº, po czym zakończył obrady Sesji o godz. 1700.
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nr sprawy: ORG.0002.5.2017
Obrady Sesji były nagrywane za pomocą dyktafonu. Integralną część protokołu stanowi
nagranie zapisane na płycie CD - załącznik nr 16 do protokołu.
Protokołowała:

Sprawdziła:
Przewodniczący obrad:

Załączniki:
1. Lista obecności radnych.
2. Lista obecności sołtysów.
3. Porządek obrad.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 27.04.2017 r. do 26.05.2017 r.).
5. Uchwała nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przyznania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania.
6. Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów
naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
7. Uchwała nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby
punktów.
8. Uchwała nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.
9. Uchwała nr XXXIV/271/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Toszek na rok 2017.
10. Uchwała nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Toszek.
11. Uchwała nr XXXIV/273/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Toszek.
12. Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu
położonego w sołectwie Ciochowice.
13. Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenu
położonego w sołectwie Pniów.
14. Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów
położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna,
Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek.
15. Uchwała nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023.
16. Nagranie z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r.
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