Protok61 Nr XXIUl2012
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kto ra
odbyla si~ 29 sierpnia 2012 r. 0 godz. 17.00

Porzitdek obrad , lista obecno sci radnyeh oraz soltys ow stanowiit zaliteznik do protokolu.
Otwareia Sesji dokonal Przewodniczitcy Rady Miej skiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka, kta ry
przewodniczyl obradom .
Pan Kokoszka otworzyl XXIII Sesj~ Rady Miejskiej , powital zebranych i poinformowa l , i:e
zgodnie z art.l4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzitdzie gminnym I Dz.U z 200 I r. Nr J42 ,
poz.I S91 z p6Zn.zm. I na Sesji obecnych jest IS radnych , zatem Sesjajest prawomocna do
pod ejmowania uchwal .
W obradach Sesji uczestniczyli :
I .Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mrozek
3.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
4.Radca Prawny
Pan Andrzej Malsk i
S.Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artur Czok
6.Kierowni k Osrodka Pomoey Spolecznej - Pan Jak ub Janiak
7.P.o Kierownik a ZOPO
Pani Ceeylia Cieslik
8.Inspektor
Pani Malgorzata P or~bska
9.Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
I O.Dyrektor SP w Kotulinie
Pani Anna Pawlowska
II. Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
Pan Andrzej Kurek
12. Radny Rady Powiatu
13.Praeowniey Osrodka Pomocy Spoleeznej w Toszku.
14.Mieszkancy Gminy
IS .Inspektor ds.obslugi Rady Miejskiej - Pani Dorota Piecha
Ad.2
W uzupelnieniu porzitdku obrad :
II Bunnistrz Toszka wni6sl 0 :
- wprowadzenie do pkt II projektu uchwaly w sprawie : zamiaru przystapienia Gminy Toszek
do zwiitzku mi«dzygminnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za przykciem w/w propoZ)'cji glosowa/o
15 radnyclt

przeciw
0
wstrzymalo silf od gloStt
0
Propozycja Bunnistrza zostala przyj«tajednoglosnie.
21 Przewodniezitcy Rady Miejskiej w Toszku wni 6sl 0 :
- wyeofanie z pkt. 11 porzitdku obrad Sesji projektu uehwaty w sprawie : zaopiniowania projeklu
uchwaly Rady powiatu Gliwickiego w sprawic rozkladu godzin pracy aptek
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- w tej sprawi e w-ystarczajqce j es t ZarZ«dzenie Burrnistrza - nie ma potrzeby podejmowania
uchwaly
za przyj?ciem w/w propozyeji glosowalo
15 radllyeh
przeciw
wslrzymalo si? od glosu

0
0

Propo zycja Przewodniczqcego Rady zo stala

przyj~taj ednoglos nie .

Ad.3
Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie : przy.i~ci e porzqd ku obrad wraz z przeglo sowanymi
zmlanaml:
15 rudl/ye ft

za przyj(!ciem glosowalo
przeciw
wslrzyma[o si? od glOSIl

PorZ«dek obrad zostal

przyj~ ty

o
o

jednoglosnie .

AdA

Przewod niczqcy Rad y poddal pod glosowanie : przyj«cie protokolu z ostatniej Sesji
za przyj?ciem glosowalo
12 radl/ycl/
przeciw
wslrzymalo si? od g losll

Protokol z ostatniej Sesj i zostal przyj~ty

0
3 radnyeh
wi~kszosciq glosow.

Ad.S - Interpelacje i zapytania :
I.Radny Janusz Konopka poinfOlmowal , ze od dwoch Sesji zwraca uwag~ na bezpieczenstwo w
T'oszku.Ostatni weekend byl tragiczny.Z powodu zaklocania ciszy i spokoju poprzez ci 'll!ie b6jki
i imprezy kilkakrotnie interweniowala Policja. Sq to stale grup y tych samych ludzi ,ktorzy w
okolicach ulic Rynku urzqdzaj q pijackie burdy.Radny zaproponowal wsp61ne posiedzenie Komisj i
stal ych Rady Miej skiej z Komendantami Poli cji oraz radnymi powiatow-ymi.
2.Radny Eugeniusz Kuc wniosl interpelacje :
aJ w sprawie wspolnego rozpocz~c i a prac w Parku przy ul. Dworcowej
bl w sprawie : czy uzasadnione jest zwi"kszenie etatow w Osrodku Pomocy Spolecznej - radny
zwrocil si" 0 informacj" : 0 ile etatyzacja zostala zwi ~kszo na ?
Pondto radny poinformowal ,ze mieszkanka ul. Wielowiejskiej skarzyl a si~ , ze worki na odpady
segregowane dostala tylko jeden raz , a potem juz ni e
3.Radny Adam Konieczny zwrocil si« do Kierownika OPS 0 inform acj~ :
aJ czy to prawda , ze OPS przestal przyjmowac zywnosc z CARITASU ? - z tej form y pomocy
korzystalo 480 os6 b
bl w zwiqzku z tym , ze na ostatniej Sesji radny nie otrzymal odpowied zi - zapytal : jakich to
warunk6w gmina nie spelnila , ze nie mozna bylo uruchomic kolejnej swietlicy
socjoterapeutycznej
4.Radna Irena Klausa zapytala :
- czy zostal rozstrzygni"ty przetarg na remonty dro g w Pisarzowicach i Wi lkowiczkacb - kiedy
nastapi zakOllczenie remontu ?
- co dalej z budowq przyd omow-ych oczyszczalni sciekow ?
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5.Radny Krystian Ce dzich :
- poinformowat , ze zapropono wat , aby mi ejsce parkingowe przy Poli cj i byto przeznaczone dla
niepe!nosprawnych - dlaczego w tym temacie nie ni e zrobiono ?
- w kwietniu br radny otrzymal pismo z Wojew6dzkiego Zarz"du Melioracj i z informacj'l., ze
ciek wodny w Pawlowicach nalezy do zainteresowanych i oni powinni go wyczysc ic - albo
Sp61ka wodna.Brak zainteresowania t" spraw" ze strony Urz~d u Miejsk iego.Radny zlozy!
wniosek 0 skierowanie pisma do Nadzoru Budowlanego z zapytaniem : do kogo nalezy
wyremontowanie tego cieku oraz okreslenia zakresu remontu
6.Radny Herbert Kocur zapytal : czy znalazlo
doplat do wywozu szamb ?

si~

rozwi"zanie , kt6re pozwoli na zastosowanie

7.Radny Krzys ztof Bartnicki:
- nawi"zuj"c do artykulu z ostatniego wydania gazety samorZ'l,dowej "Po troszku 0 Toszku "
pt. WIATRAKI - czy jesteSmy gotowi na nowe wyzwania - w cz«sci "Co dla Gminy
i Mieszkanc6w " podano , ze wplywy z podatku do kasy gminnej wynios lyby 70-80 tys
od jednej turbiny rocznie .
W odpowiedzi na interpelaej« dotycz"c"przygotowania symulacji wplywow do budzetu od
producenta energii elektryczn ej 1 wiatrak6w 1 podano , ze doch6d z tego tytulu dla gminy
wynosilby 40.000 zl .Radny zwrocil s i ~ 0 wyjasnienie romicy.
- poinfonnowal , ze mieszkancy czekaj" na d ecyzj~ dot. komunikacji w gminie - czy to musi tak
dlugo trwac ? PKS jest partnerem niewiarygodym - trzeba si ~ wzi"zc za cos sensowego.
Radny zaproponowal , aby decyzj~ podj 'l.c podczas konstrukeji budzetu na przyszly rok
- wspominaj"c konstrukcj« budze tu na rok 20 13 radny powoluj"c si ~ na obietnic~ Burmistrza
dot. budowy ko lejnego etapu chodnika w Paczynie - przypomnial 0 pozwoleniu na budow« ,
kt6re konczy si« w przyszlym roku
- radny poinform owal , ze na poprzedniej Sesji zadat pytanie : czy na terenie gminy jest
rozpowszeclmiana jakas korespondecja , w kt6rej figuruje j ego nazwi sko? - wtedy
otrzymal
odpowiedzi - teraz juz wie , gdyz on sam takie pi smo otrzymaLRadny odczytal trcSc pisma
Pi smo dot. terminu przeprowadzenia kontroli wywozu nieczystosci plynnych na tereni
solectwa Paczyna , w zwi"zku ze zgloszeniem przez radnego Krzysztofa Bartnickiego na Scsji
w dniu 30.05.20 J 2 r. faktu odprowadzania sciek6w do cieku wodnego przeplywaj"cego przez
Paczyn«.
Pan Bartnicki wyjasnil , ze sprawdzit zatwierdzony przez Rad« w gtosowaniu protok61 z Sesj i w
dniu 30.05.2012 r. - nie rna w nim wzmianki 0 zgloszeniu faktu odprowadzania sciek6w do
cieku wodnego przeptywaj"cego przez Paczyn~ .W tym dniu Pan Bartnicki zglosil interpelacj ~
w sprawie : koniecznosci wyczyszczenia Potoku Paczynskiego na odcinkach nalez"cych do
gminy 1 tzn. przy posesj aeh budynk6w komunalnych I.Radny odczytal pismo skierowane do
Burmistrza w ktorym pisze m.in. , ze "adresaci pism I mieszkancy Paczyny 1 mog" odniesc
Wl'ai.enie , ze dziatam na ich ni ekorzysc " w podsumowaniu "wzywa Burmistrza Toszka do
zaproponowania sposo bu naprawienia szkody ".

we

8.Radny Tadeusz Kobiernik :
11 zlozyl wniosek 0 zmiane organizacj i ruchu w okr~gu na drogach wewn«trznyeh " 'Prowudzaj,\c
regul« "prawej r«ki" - w ten spos6b zostalyby jasno okreslone zasady poruszania si" pojazd6w ,
a niekt6re znaki bylyby do usuni«cia
21 zlozyl wni osek 0 zmiane organizacji ruchu na ul. Krasinskiego wprowadzaj"c "ruch
jednostronny "ze wzgl«du na zbyt w"ski pas drogowy i brak chodnika
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31 zwrocil s i ~ 0 wysto sowanie pisma do TP SA 0 przeniesieni e 2 slupow telefonicznych
znaj duj 'tcych si« na srodku dzialki gminnej przy ul. Krasinskiego , kt6ra uzytkowana jest przez
mieszkancow jako boisko do gry w pitk~ oraz plac zabaw
41 zglos il obci ~c ie zywoplotu na ulicy Krasinskiego , byloby dobrze , aby obci'tc go mozliwie
krotko , oraz skoszenie trawy rowniez wok61 hustawek lawek i piaskownicy , bo te miejsca s't
pomlJane
51 zwrocil si« 0 zagrodzenie dost~pu do transfonnatora na ulicy Wiel owiejskiej od strony dzialki
Pana Dudy , poniewaz obecnie mieszka6cy albo wrzucaj't tam smieci , albo zaiatwiaj 't swoj e
potrzeby fizjologiczne
61 zwr6cil si~ 0 wymian« obramowania piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Kra sinskiego oraz
wymian~ piasku i postawienie jednego kosza na smieci
71 zwroci! si~ 0 wystosowanie kolejnego pisma do Zarz'tdu Dr6g Wojewodzkich 0 udrozllienie
przepustu na ulicy Kolej owej - wielokrotnie to bylo zg!aszane i w dalszym ci<tgu nie jest
wykonane. Z tego co radny widzial na miejscu - to do rowu bezposred nio przy przepuscie
wchodzi rura prawdopodobnie z kanalizacji deszczowej z ulicy Kolej owej i z tej strony row
jest bardziej zanieczyszczony
81 zwr6cil si~ 0 wystosowanie pisma do wlasciciela dzialki nr 136811 83 na ulicy Eichendorffa
o wykoszenie trawy na swojej dzialce , gdyz w tym rok u jeszcze ni e byla koszona oraz
przypomniee 0 tym obowi'lzku na przyszlosc
91 zapyta! : czy przed rozpocz~ciem in westycj i budowy ORLIKA w Toszku by! sprawdzony
stan drogi na ul. Mickiewicza , bo ci«zk i s prz~t bud owlany moze zniszczyc drog~
101 przypomnial wczeSniejsZ<\. interpe lacj ~ w sprawie zabezpieczenia po sesji Pana Swaczyny
przed zalewaniem od strony ulicy Wilkowickiej w czasie dtugotrwalych opadow deszczu
9.Radny Marcin Kwasniok zlozyl interpelacje :
11 w sp rawie wykoszenia poboczy przy ul. Srocza G6ra od strony ul. Wielowiejskiej - zwrocic
u wag~ na mi ejsca gdzie nie ma zabudowan - obecne zaros la zw«zaj't i tak jut w'tsklt ulic~
I przy wymijaniu samochody ocieraj lt si« 0 zarosla I do tego dochodZ<\. dziury w jezdnj dose
gl~boki e 0 ostrych kraw~d ziach
21 w sprawie drogi wojew6dzkiej 90 1 Gliwice - Poznan.
Przy wjezdzie na w /w drog ~ z ulicy Srocza Gora w kierunku Pyskowic I tzn.W lewo I na
poboczu i rowie znajd uje sie krata zarosni«ta zieleni'l zaslaniaj'lca wid ok od strony Pyskowic
- trzeba si,< wysunltc prawie na jezdni,< aby zobaczyc pojazd nadjezdz<ljltcy od strony
Pyskowic - co j est bardzo niebezpieczne I szczegolnie przy d!uzszych pojazdach np.
koparkach I
31 w sp rawie postawienia znaku I wlasciwie zamocowania go na istniej'lcym slupku I kieru nek
PN IOW w kierunku ul. Wiejskiej i pozostalych ulic Pniowa czyli CENTRUM I wi~kszos6
ulic. Przyjei.dzaj'tcy np od strony Pyskowic maj lt znak PNIOW z zabudowaniami na ulic y
Wielowiej skiej na ktorej znajduje si ~ zaledwie 8 dom6w - natom iast podr6i.uj'lcy nie wie gdzie
pozostala cz~sc wsi I wi~k szos6 1 . Znak ten bylby bardzo przydatny , pro simy zatem 0
wnikliwe rozeznanie i przychylne za latwienie za co wiele podr6i.ujltcych b«dzie wdzi\!cmych
nie jezdz'tc dalej do Zacharzowic czy nawet Sierot
Ad.6
I.Pan Szoltysik zwracaj 'tc si,< do Przewodniczltcego Komi sj i Rewizynej poinfo rmowal , t e dostal
wyjasnienie , ze droga posadowiona na jego dzialce jest dro glt ogolniedost,<pn't pozos tajltc~ we
wlad ani u gminy - to dlaczego Bunnistrz zwraca si~ 0 wydanie zgody na przejazd ra)du ?
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- dlaczego Pan Bunnistrz zlamal przepisy ustawy z 1998 r. przeciez droga nie rna statu su
drogi publicznej ?
- kolejne pyt ani e dotyczylo : czy SDO O placi podatek za staw?
2.Pan Trochimowicz : podobnie jak radny Konop ka poruszyl sp raw~ bezpieczenstwa w Toszk u.
Na ulicach : Piastowskiej , Ogrodowej , Limanowskiego , KiliflSlciego - wsz,<dzie pij <\. - wok6l
walaj<\. si~ puszki i butelki , kt6re sprz<\.taj <\. mieszkaflcy ! Cos trzeba z tym zrobic ! Z przej scia
z dzialek na ulic,< Ogrodow<\. mieszkancy boj<\. si~ korzystac , gdyz s<\. zaczepi ani przez agresywn'l.
mlodziez. Pan Tro chimowicz zwr6cil s i ~ piln<\. interwencj~ w tej sprawie .
3.Pan Podbrozny - podzi~kowal Burmistrzowi za szybkie zadzialanie na zlozon<\. petycj~.
Podkreslaj<\.c wag« zachowania bezpieczenstwa w gminie Pan Podbrozny zwr6cil si~ do radnych
o zabezpieczenie srodk6w na utworzenie Strazy Miej sk iej.
4. Pan Zablocki - zwr6cil si« 0 pozytywne rozpatrzenie pisma dotycz<\.cego zakupu opon dla
samochodu boj owego TATRA .Zdaniem Pana Zab lockiego opony uzywane lub regenerowane
na kr6tki czas zabezpiecz<\. potrzeby - moze od razu pomysle6 0 czyms lepszym
Ad.7
I.Soltys Kotulina Pan AIbert Osmanda :
aI zwrocil si« 0 wyde legowanie kompetentnego pracownika Urz«du do przeprowadzenia wizj i
celem wydania decyzji na wyci~c i e konar6w drzew - szczeg61nie na ulicy Swibskiej
i Ko lejowej
bl ul. Wiejska jest drog<\., kt6ra byla przewidziana do remontu - j ezeli w tym temaci e cos si,<
zmienilo to zachodzi koniecznos6 polatania duzej ilosci ubytk6w
2.S olt ys Kotliszowic Pani Gertruda Musiol :
aI poinformowala, ze filID a odbieraj <\.ca sortowane sm ieci w dniu odbioru oderala tylko cz,<sc
work6w , reszta zo stala zabrana w p6zniejszych dniach
bl w zwi<\.zku z rozpoczynaj<\.cym si,< rokiem szkolnym - Pani soltys stwierdzila , ze mlodziez
z gminy zostala pozbawiona mozli wosci doj azdu do szk61
3.Soltys Ciochowic Pan Ewald Laksa :
aI zwr6cil si,< 0 przegl<\.d i uzupelnienie znak6w drogach przy drogach gminnych
bl zwr6cil si,< do radnych Rady Powiatu i zapytal : co z drog<\. na Boguszyce ?
Ad.8
Kierownik oraz pracowni cy Osrodka Pomocy Spolecznej w Toszku przedstawili prezentacj ..,
dzialalnosci Osrodka w 2011 r. z uwzgl..,dnieniem pl anowanych zmian , a takze sprawozdanie
merytoryczne z dzialalnosci w 20 II r.
Materialy z w/w prezentacji S<\. zal<\.czone do protokolu z Sesj i.
PrzewodnicZ<\.cy Rady zaproponowal 10 min prze rwy.
Po przerwie :
Ad.9
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci w okresie od 27.06.2012 r. do 28.08.
20 12 r.
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Sprawozdanie stanowi zal'l.cznik do protokolu.
Burmistrz poinfor mowa! , ze razem z Dyrektorem Centrum Kultury w dni ach 1-3 sierpn ia zlozyli
wi zyt~ w Gminie Hali cz na Ukrainie. Burmistrz przekazal pozdrowienie i poinfo rmowal , ze
przedstawiciele Gm iny przyj ad'l. na "Oktoberfest "
Radny Krzysztof Bartni cki nawi'l.zuj 'l.C do sprawozdania z dzialalnosci zapytal : il e osob zakupilo
ostatnio sprzedanych 10 dzialek ?
Bunnistrz poinfo rmowal , ze byly to cztery osoby :
- 1 osoba zakupila 6 dzialek
- I osoba zkupila 2 dzialki
- i 2 osoby zakupily po jednej dzialce
Ad.t O
Przewodnicz'l.cy Rady zwrocil si~ 0 podanie stanowiska Komisji dotycz'l.cego zatwierdzcnia do
konsultacji projektu uchwaly w sprawie : p rzyj ~c i a Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego diu
Gminy Toszek na lata 20 12 - 20 15
Przewodnicz'l.cy Komisji oswiaty i Komisji budzetowej poinfo rmowali , ze nie wniesiono uwag
do om6wionego projektu uchwaly.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uc hwal~ i poddal j'l. pod glosowanie :
za zatwierdzeniem do konsultacji glosowalo
15 radnyclt
przeciw
0
wstrzymalo sit{ od glosu
0
W wyniku glosowania w/w projekt zostal jednoglosnie zatwierdzony do konsultacji .

Ad.n
II Projekt uchwaly w sprawie : rozpatrzeni a skargi na dzialalnose Burmistrza Toszka
Przewodnicz'l.cy Komi sj i Rewizyjnej Pan Herbert Kocur przekaza! Radzie Miej skiej info nnacj«
dotycz'l.C'l. przeprowadzonego postepowania wyj asniaj'l.cego do skargi Pana Tadeusza Ramsa
dzialaj'l.cego w imieniu Pani Krystyny Kuderewicz na dzialalnose Burmistrza Toszka.W
podsumowaniu post~powania Kom isja Rewizyjna wi ~kszosc i'l. glosow nie znalazla podstaw do
uznania skargi za zasadn'l..
W zwi'l.zku z tym , it w trakcie post~powa ni a poinfo rmowano , ze w zwi'l.zku z wydanymi
zaswiadczeniami zwr6cono siy do Starostwa - radny Adam Konieczny zapytal : czy Starostwo j uz
s i ~ do tego pisma ustosunkowalo ?
Z-ca Burmistrza wyjasnila, ze od powiedz przyszla w dni u dzisiejszym .Starostwo proponuje .
abysmy zlozyli pon owny wniosek 0 wydall ie zaswiadczenia.
Radny Eugeniusz K uc zasugerowal , ze gdyby zamurowae przejsc ie pomi ~dzy nieruchomosciarni •
to Pani Kllderewicz moglaby kupie j ako oddzielne pomieszczenie.
Z-ca Burmistrza wyjasnila , ze gdyby sprzedano piwnicy Pani Kllderewicz to trzeba by ustanowic
przejscie przez piwni cy Pana Podbrotnego lub drugiego czlonka wspolnoty i wte dy zaszlaby
koniecznose zmiany wszystki ch aktow notarialnych.
Radny Janusz Konopka podkreslil , ze jest przeciwny sprzedai:y pomieszczen osobom
niezwi'l.zanym z budynkiem. Moz.na si'( jeszcze zwr6cie do Nadzoru Budowlanego 0 zaj'(cie
stanowiska.
Przewodni cz'l.cy Rady odczytal uchwal" 0 uznaniu skargi za bezzasadn'l. - zgodni e ze stanowiskiem
Komi sji Rewizyjnej i poddal j 'l. pod glosowanie :
za podj~cjem gloso walo
9 radnyeh
przeciw
0
wstrzymalo sit{ od glostt
6 radnyell
Uchwala nr X XIIV23 6/20 12 zostala podj yta wiykszoSci<t glosow i stanowi zal<tcznik do protokoJIl.
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21 Proj ekt uchwaly w sprawie : zamiaru przystapienia Gminy Toszek do zwi 'tZku
mi~dzygmnirU1eg o w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Komisje stale Rady Miejskiej po om6wieniu projektu na swoich posiedzeniach nie wniosly uwag
do podj«cia uchwaly.
Burmistrz Toszka dodal , ze uchwala ta daj e delegacj « do prowadzenia rozm6 w z gminami
osciennymi oraz anahz flnansowych w spra wie utworzenia zwi 'tzku mi«dzygminnego , kt6ry
realizowal by zapisy ustawy "smieciowej".
Przewodnicz'tcy Rady odczyta/ uch wal ~ i poddal jll pod glosowanie :
za podjrciem glosowalo
15 radnyeh
przeciw
0
0
wSlrzymalo si~ od gloSll
Uchwala nr XXIIII2 37/201 2 zostala podj «tajednoglosni e i stano wi zalllcznik do protokolu.
31 Proj ekt uchwal y w sprawie : zmian w budzecie Gminy To szek na rok 2012
W /w projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswialy i Komi sja budzetowa nie wniosly uwag do om6wionego proj ektu.
Projekt dotyczy rozpisania na poszczeg61ne dzialy i rozdzialy klasyfikacji bud zetowej srodk6w
zabezpi eczonych w budZ.ecie Gminy do dyspozycj i Osi ed la Oracze.
Komisje stale Rady Miej sk iej nie wniosly uwag do om6wionego projektu uchwaly.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddaljllPod glosowanie :
za podj~ciem llelr waly glosowalo
15 radny c/z
przeeiw
0
wSlrzymalo sif od glOSIi
0
Uchwala Nr XXIII /239/2012 zostala podj«tajednoglosnie i stanowi za1llcznik do protokol u.
41 Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Proj ekt dotyczy zwi«ks ze nia dochod6w i wydatk6w wbudzecie Gminy Toszek 0 kwot« 609 zl
pochodz'tc't z wynajmu swietlicy z przeznaczeniem na pokrycie cz«sci koszt6w utrzymania
swietlicy w Pni owie I zakup energii elektrycznej I
Komisje stale po om6wieniu w/w projektu na swoich posiedzeniach nie wniosly do niego zadnych
uwag .
Przewodniczllcy Rady odczytal uchwal« i poddal jllPod glosowani e :
za podj?cielll /lchwaly glosowalo
15 radnych
przeciw
0
wstrzymalo si? od glosl/
0
Uchwala nr XXIII/239/2012 zostala podj «tajednoglosnie i stano wi zalllcznik do protokolu.
51 Projekt uchwal y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Proj ekt dotyczy wprowadzenia zmiany do wczesniej podj«tej uchwaly w sprawie zmi an w budzecie
Zmiana polega na zmianie rozdzialu klasyfikacji budzetowej z 90095 na 90004
Komisje stale po om6wieniu w/w projektu na swoich posiedzeniach zaakceptowaly wprowadzenie
zmlan.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddaljllPod glosowanie :
za podjrciem uchwaly glosowalo
15 radllYclz
przeciw
0
wstrzymalo sif od gloSll
0
Uchwala Nr XX III/240/2012 zostala podj «ta jednoglo snie i stanowi zal'tcznik do protokolu.
61 Proj ekt uchwal y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Skarbnik Gminy poinformowala , ze j est to kolejna uchwala Porzlldkujllca .Nie zmieni ajll sill'
warto sci , ani zadania , ale zpi sy dot.wydatk6w maj lltkowych i biez.'tcych.Dokonuje si« w len
spos6b doslosowania szczeg61owosci dochod6w i wydatk6w do ukladu wykonawczego budzetu na
rok 2012.
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Radni nie wniesli uwag do przedstawionego projektu uehwa!y.
Przewodni czqey Rady odczyta! uchwa!'i! i podda! jq pod glosowanie :
14 radllyclt
za podjr{ciem ucltwaly glosowalo
przeciw
0
1 radny
wstrzymal sir{ od glosu
Uchwa!a Nr XXIII /24 I 120 12 zosta!a podj~ta wi«kszoseiq glos6w i stanowi za! qcznik do prOLokolu.
71 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy zwi~k szeni a dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury "Zamek w Toszk u" 0 kwol~
3.000 zl z przeznaczeniemj ej na dofinansowanie zakupu stroj6w dl a grupy maZoretek powsta!ych
przy orkiestrze d~tej w Kotulinie.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa poparly podj«cie w/w uehwaly.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddaljqpod glosowanie :
15 radnych
za podjl{ciem glosowalo
przeciw
0
0
wstrzymalo sil{ od glosu
Uchwala Nr XXIII /242/2012 zostala podj«tajednog!osnie i stano wi za!qcznik do protokolu.
Ad.12
Burmistrz Toszka udzielil odpowied zi na interpelacje i zapytania :
II radnego Konopki i Pana Trochimowicza dotyczqee bezpieczenstwa i porzqdku publicznego :
jest 10 duzy problem - wyslano kolejne pismo w tej sprawi e i przeprowadzono kolejne rozmowy
z Komendantami.Ma bye troch« wi«cej policjant6w - mamy nadziej« , ze b«dq skuteczniej
egzekwowae.Rozwiqzaniem jest utwo rzenie Strazy Miejskiej - mam y przygotowane szacunki
i rozpoznanie - potrzeba ok. 400.000 zl
21 radnego Kuca :
a/ odnosni e Parku - Burmistrz podkreslil , ze jest otwarty - w ten sposob bylo czyszczone
wzg6rze zarnkowe - to jest do zrobienia - chcemy pomoc napewno nie b«dziemy przeszkadzac
Trzeba zmobilizowae mieszkancow.Na poezqtek trzeba uzyskae pozwolenie na wycink~
31 radnej Klausy :
a/ 0 rozstrzgni«tym przetargu byla informacja w sprawozdaniu z pracy - w dniu jutrzejszym
b«dzie podpisana umowa na wykonanie - termin realizacji 7 tygodni
bl w sprawie dotyczqcej budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w trwa procedura skladania
wniosk6w I do kOlica wrzesnia I
41 radnego Cedzicha :
a/ koperta na ul. Chrobrego to problem fo rmalny .Zgodnie z przepisami powinna miee wymiary
5m I dlugos c I x 3,8m I szerokose I - to druga strona ul. Chrobrego - w zwiqzku z tym nie
mozna napisae , ze to miejsce dla niepelnosprawnyeh
bl Wojew6dzki Zarzqd Melioracji to organ wlaseiwy - jeze li okreslil , ze nalezy do
zainteresowanych - to trudno z nim po!emizowac .B«dziem y jeszcze w tej sprawie rozmawiac
Radny dodal , ze moze w tej sprawie wystqpie jeszcze do Nadzoru Budowlanego
51 radnego Kocura - w sprawie mozliwosci doplaty do wywozu szamb rozpatrywano r6Zne
mozliwosci.Niestety nie rna prawnych mozliwosci zastos owani a doplat
61 radnego Bartnickiego :
a/ w sprawie dotyezqcej artykulu w gazeei e samorz'l.dowej - Burmistrz stwierdzil ,ze trudno na
ten temat rozmawiae - nie byl on autorem , ale uwagi przekaze i doda! , ze stara si« bye
ostrozny i z reguly podaje dolne granice ewntualnych wplyw6w
bl w sprawie komunikaeji Burmistrz poinformowal , ze wsp61nie z gminami Rudziniec i
Wielowies przygotowywane Sq rozmowy dotyczqce przewozu mieszkanc6w w oparci u
o MZKP Swierklaniee.Na ten eel konieczne b«dq srodki finansowe - ehodzi 0 ok. 500.000 7J
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Sytuacjajest bardzo zla - musimy cos zrobic i srodki wygospodarowac.O poszczegolnych
etapach rozm6w b ~dziemy informowac na biezqco.
cl Burmistrz stwierdzi l , ze pamic;:ta 0 chodniku w Paczynie - moze podczas konstrukcj i budtchl
znajd q si,< srodki
d/ odnosnie pisma z nazwi skiem radnego - Burmistrz poinformowal , ze odpowie w tej sprawie na
pismie
71 radnego Kobiernika :
- odnosnie zmiany organizacji ruchu drogowego - Burmistrz poinformowal , ze zostanie
rozpatrzone co nal ezy zrobic od razu , a co moma zrobic p6Zniej
- w sprawie drogi przy ORLIKU - Burmistrz wyjasnil , ze juz przed budowq byla ona w nie
naj lepszym stanie
- w teamcie dotyczqcym posesj i Pana Swaczyny bylo spotkanie poczyniono pewne uzgodn ienia.
Bunnistrz podkreslil , ze w chwili obecnej ni e pami,<ta szczeg616w , ani jakie zaproponowa.no
rOZWlqZa11le
81 radnego Kwasnioka : w sprawie wykoszeni a - Burmistrz stwierdzil , ze to moze bye przeoczenie.
ale b,<dqj eszcze raz wy kaszac
91 Pana Szoltys ika - zapytanie zostalo wyj asnione w przerwie .W sprawie placenia podatku za slaw
przez SDOO - to nie mozna osobom postronnym udzi elac infOlmacj i
I O.Soltysa Kotulina :
- w sprawie wycinki na ul.Kolejowej - Starosta musi wystqpic do nas , a na ul. Swibskiej
odwrotnie
- ul.Wiejska w Kotulinie b,<dzie wykonana w roku przyszty - chcemy skorzystac z konkursu
na "schetynowki" - w roku biei;qcym zalepiq dziury
III Soltys a Kotliszowic
- w zwiqzku z utrudnieniami przy odbiorze segregowanych odpadow - b,<dziemy interweniowac
Burmistrz zwr6cil sic;: do obecnych , aby 0 takich sytuacjach powiadami ac w tym samym dniu.
- przywroceni e ruchu autobusowego nastqpi naj wczeSni ej od stycznia 2013 r.
121 Soltysa Ciochowic :
- Burmistrz poinformowal , ze sprawie znakow drogowych juz tOCZq sic;: dzialania .Pan Cebula
mial dokonac przeglqdu - spisac i znaki zamowic
Ki erownik Osrodka Pomocy Spo lecznej Pan Jakub Janiak odpowiadajqc na pytanie radn ego Kuca
wyjasnil , :i:e nowo przyj~te osoby Sq zatrudnione w ramach realizowanych projektow I asystenl
rodziny i koordynator I .
Radny Adam Konieczny zapytal : a co b,<dzie jak si,< proj ekt skonczy ?
Kierownik OPS podkreslil , ze w zwiqzku ze wzrostem zadan OPS-u bt;dziemy wni oskowac 0
zwic;:kszenie etatyzacji.
W odpowiedzi na pytanie radnego Kuca dotyczqce dozywiania - Pan Janiak poinformowal • :i:e
ka:i:da rodzina , ktora s i~ kwalifikuje dostaje 100 zt - planujemy wprowadzic talony na zywnosc.
Odpowiadajqc w dalszej cz,<sci wypowiedzi na zapytania radnego Koniecznego Ki erown ik OPS
wyjasnil , ze w roku biezqcym nie przewiduje sic;: finansowania kolejnej swietlicy , a w naj blizszym
czasie wysta'pimy do soltys6w 0 przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
Natom iastj ezeli chodzi 0 zywnosc - to powinna jq wydawac stacja CARITAS - bylo spotkan ie w
tym temacie gdyz chcemy aby pomoc ta byla realizowana .Prawdopodobnie od nowego TOku
zadanie to przejmie parafla.
Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku poinformowal Prezesa OSP w Toszku Pana
Zablockiego , ze odpowiedi Rady w sprawie zakupu opon - OSP otrzym a na pismie.
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Ad .13
Przewodniczitcy Rady zwr6cil si~ do Rady 0 przeglosowani e propozycj i radnego Konopki 0
wspolne spotkanie z Komendantami Policji i mieszkancami :
za przyjeciem propozycji glosowalo
15 rat/nych
Rada Miejska w Toszku jednoglosnie wyrazila ch~6 zo rganizowania w/w spotkania.
Pan Kokoszka poinform owal , ze w dniu 30 sierpnia 2012 r. 0 godz. 18.00 na terenie Szkoly
Podstawowej w Toszku odb~dzie sit; spotkanie mieszka6c6w z przedstawicielami finn y HAWEX .
Radny Andrzej Morciniec przedstawil ponownacpro sbt; 0 zwielokrotnienie wywozu odpad6 w
segregowanych .
Pani Maria Bukowska wrt;czyla radnym zaproszenie na IV Integrt; - czyJi Integracyjnit Spartakiad<;
im.dr.L.Guttmanna , kt6ra odb~dzie sit; w dniu 12 wrzesnia 2012 r.na boisku KS Zamkowiec.

Po wyczerpaniu porzacdku obrad PrzewodnicZitcy Rady Miejskiej w Toszku podzi t;kowal zebranym
za udzial i zakOl1czyl posiedzenie 0 godz. 19.45
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