Protok61 Nr XXIV/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra
odbyla si~ 26 wrzesnia 2012 r. 0 godz. 17.00

Porz~dek

obrad , li sta obecnosci radnych i so ltys6w sta nowi~ za t ~cznik do protokolu.
Otwarcia sesj i dokonal Przewodnicz~cy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka , kt6ry
przewodniczylobradom
Pan Kokoszka otworzyl XXIV Sesj ~ Rady Miej skiej , powital zebranych i poinform owal , ze
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ! Dz. U z 20 01 r. Nr 142 ,
poz. 15 91 z pMn.zm.! na Sesj i jest obecnych 14 radnych, zatem Sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwal .
Nieobecna radna na Sesji - Pani Irena Klausa
W obradach Sesji uczestniczyli :
I .Burmistrz Toszka
Pan Grzego rz Kupczyk
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mr6zek
3.Sekretarz Gminy
Pan Mateusz Papkal a
4.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
5.Komendant Komi sariatu Po licji w Pyskowi cach - ml.insp.m gr Mariusz Luszawski
6.Aspirant
Janusz Opalka
7.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
8.Dyrektor Centrwn Kultury
Pan Artur Czok
9.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
1O.Pracownik OPS
Pani Zofia Ceglarska
II.Prezes REMONDIS
Pan Bartosz Straszak
12.P.o Kierownika ZOPO
Pani Cecylia Cieslik
Pan Bernard Cebula
13.Kierownik referatu IIZP
14.Dyrektor SP w Toszku
Pan i Lidia Skowron Rittau
15.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta W6jcik
16.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
17.Mieszkar\.cy Gminy
18.Inspektor ds. obslugi Rady Miejskiej - Pan i Dorota Piecha
Ad.2

Radny KrzysztofBartnicki zwr6cil siy 0 wykreslenie z porz~dku obrad Sesji pkt.5 tzn.-Przyj ycie
uwag do protokolu .Po ostatniej korespondencji z Burmistrzem - radny po dkres lil , ze traktuje
protok61jako dokument - zatwierdzany podczas Sesji . Niestety nie wyszcy taJ<do tego podchod~.
Mozna sobie do tego protokolu dokladae r6zne slowa , nadinterpretowae i rozne rzeczy z tym
protokolem zrobie . Dla mnie protok61 przestal bye od tego momenty jakimkolwiek dokumenlem .
Dlatego bez sensu jest abysmy do protokolu wprowadzali uwagi , a nastypnie go zatwierdzali.
Przewodnicz~cy Rady poinformowal , ze jest to wniosek formalny i trzeba go przeglosowac .
Radny Janusz Konopka zwr6cil siy 0 przedstawienie 0 co w tym wni osku chodzi ?
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Radny Bartnicki wyjasnil , ze sprawa sprawa ci«gnie si~ od kilku Sesj i .W mi esiilcu lipcu zostalo
rozpowszechnione w solectwie Paczyna pismo , w kt6rym rzekomo stwierdzilem na Sesj i w dn iu
30 maja br , ze prosz~ 0 interwe ncj~ w sprawie wywozu nieczystosci - takich sl6w nie rna w
protokole - protok61 zostal zatwierdzony na Sesji w dniu 27 czerwca br .P ismo do m ieszkanc6w
zostalo skierowane z datil 10 lipca - moma bylo sprawdzic w protokole czy takiego sformulo wania
uzylem - nie rn a czegos takiego w protokole - wi~c nie widz~ podstaw dlaczego takie pi smo zostalo
ski erowane .Prosilem Pana Burmistrza 0 wyjasnienie tej kwestii - otrzymalem pismo - I w tym
miejscu Pan Bartnicki odczytal pismo - zalilcznik do protoko lu I - nie odwolywalem s i~ do pami~ci
Pana Bunnistrza tylko do dokument6w - nie oczekiwalem odpowiedzi na Sesji - dostalem na pismie
wi<;c mozna bylo sprawdzic czy tego typu slowa padly .Wnioski z tego pisma sa takie , ze Pan
Burmistrz b~dzie prosil Pana Przewodniczilcego , aby byly lepiej protokoly przygotowywane.
Dop6ki nie b~dzie nagrywani a nie widz~ sensu zatwierdzania protokol6w .
Przewodniczilcy Rady podkreslil , ze protokoly powinny byc zatwi erdzane , gdyz Sil tam n eczy
wazne , ale jest to wniosek formalny i nalezy go przegl osowac :
Zll prZllyjl{ciem wnioskll glosowa.lo
3 radnych
pnecilV
7 radnyc//
4 radnych
IVstrzymalo sie od glosll
W wyniku glosowania wniosek radnego nie uzyskal wi~kszosci w zwiqzku z powyzszym pkt 5
"Przyj<;cie uwag do protokolu " pozostaj e w porzildku obrad Sesji.
Przewodniczilcy Rady Miej skiej Pan lreneusz Kokoszka w uzupelnieniu po rzildku obrad wni6s1 0 :
w pkt 9 - za !wierdzenie do konsulta cji :
- wvkres!enie proektu uchwaly w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego
opiekuna, zas ad jego ustalani a oraz wysokosci op!aty za pobyt i wyzywieni e dziecka u dziennego
opiekuna
- wprowadzenie proj ektu uchwaly w sprawie: Programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2013
z organizacjami pozarzildowymi oraz podmiotami 0 kt6rych mowa wart.3 us!. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.o dzialaJnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
w pk! 10 - Podjfcie uchwal :
- wykres lenie projektu uchwaly w sprawie :
at przyj <;cia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2012-20 15
bl przyj <;cia planu nadzoru nad zlobkami , klubami dzieci<;cymi oraz dziennymi opiekunami
- wprowadzenie pro jektu uchwaly w sprawie :
at zam iaru przystltPienia Gminy Toszek do Mi~dzygminnego Zwiqzku Komunikacji Pasazerskiej
z siedzi ba w Tarnowskich G6rach
bl zmian w wieloletniej prog!1.ozie finans owej Gminy Toszek na lata 2012 - 2018
Wprowadzenie w pk! 11 - podjecie decyzj i 0 spo sobi e rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Szoltysika
na dzialalnos6 Burmistrza Toszka
Kolejne punlcty porzildku obrad otrzymuj a numery :
- pkt 11 jako pkt 12
- pkt 12 j ako pkt 13
- pkt 13 jako pkt 14
za przyjl{ciem IV/ IV zmia11 glosowalo
11 radnych
0
przecilV
IVstrzymalo si~ od glOSll
3 radnych
W wyniku glosowania Rada wi <;kszosciil glos6w przyj<;la proponowane zmiany do porzilku obrad.
Ad.3
W zwi'lczlm z tym, ze wprowadzonych zmianjest bardzo duzo - radnym przygotowano nowy
ujednolicony porzildek obrad Sesj i.
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Przewodniczcy Rady poddal pod glosowanie : przyj~cie porz[(dku obrad z przeglosowanymi
zmJ anamJ:
za przyjr;ciem porzqdku obrad glosowalo
11 radllycll
przeciw
o
wstrzymalo si" od gloSll
3 radnych
Wi~ks ZOSciq glos6w porzqdek obrad Sesji zosta! przyj~ty.
Przewodnicz'l.cy Rady poinformowa! ,ze obrady dzisiejszej Sesji Sq nagrywane
Ad.4

Przewodnicz[(cy Rady oddal glos Komendantowi Komisariatu Policji w Pyskowicach .
Pan Luszawki podziekowal za zap roszenie i poinformowal , ze wraz z nim przybyl aspirant
Janusz Opalka , kt6ry od wrzesnia br pelni obowiqzki Kierownika Rewiru Dzielnicowych .
W sklad rewiru dzielnicowych weszli mi ~ d zy innymi dzielnicowi z Toszka , RudziJ1ca i Wi elowsi .
Na wst~pie Pan Luszawski przedstawil sytu acj~ kadrowq Komisariatu Policji w
Pyskowicach.Komisariat desponuje 65 etatami policyjnymi w tym jednakie wakat6w oraz (rzech
funkcjonariuszy przebywajqcych ad dluzszego czasu na zwolni eniach lekarskich. W sprawie
likwidacji Posterunk6w byly spotkania Komendanta Miejskiego z przedstwicielami samorzqd6w.
Byl y og61ne uzgodnieni a , nie dzialo si~ to za placami samorzqdu lokalnego i spolecznosci.
Likwidacja Posterunk6w w zaden spos6b nie spowodowala obnizenia liczebnosci policj ant6w
dzialajqcych na terenie Gminy Toszek..Tedyne co spowodowala to to , ze policj anci nie maj q
siedzibyStan bezpieczenstwa to suche fakty - mieszkancy chcq widziec zywych , umundurowanych
aktywnych policjant6w poruszajqcych s i~ na terenie gminy Toszek.W okres ie od 1.01 do 3 1.08.hr
odnotowano 54 przest~pstwa kryminalne w gminie Toszek : w mieScie 39 , na terenie solectw 15 .
Kategorie przest~ps tw : 23 kradzieze z wlamaniem ; 19 kradziezy ; 3 pohicia ; 3 uszkodzenia ciala ;
4 uszkodzenia mienia ; 0 rozboj6w.
Jezeli chodzi 0 problemy zwiqzane z zachowaniem na ulicy Szewskiej , Piastowskiej , Ogrodowcj
po dokonaniu analizy zgloszen na nr 112 oraz rozm6w rejestrowanych w Komisariaci e - prob lem
byl sygnalizowany przez wladze miasta , natomiast stwierdzono zgloszenie tylko 2 interwencji.
Za bezpieczenstwo odpowiadajq wszyscy ..Tezeli ktos widzi zachowani a negatywne powinienje
natychmiast zglosic , bo wtedy PoEcja podejmuje czynnosci prewencyjne.
Radny Janu sz Konopka podkrdlil , ze ludzie dlatego nie dzwoni q , bo obywatela rna si~ za l,ic .
Policja odeszla od spoleczenstwa - policjanci kompletnie nie znajq srodowiska .Ludzie nie b~dq
dzwon ic, bo zwyczajnie s i~ boj q.
Wypowiedz Pana Konopki poparl radny Rady Powiatu i Dyrektor Gimnazjum Pan Mariusz
Podbrozny , kt6ry dodal , ze w kazdq niedziele 0 ogodz.22.30 w oko licach ulic Ratuszowej ,
Ogrodowej i Piastowskiej na 99% Policja znajdzie tych kt6rzy poprawi q statystyki.
Odnoszqc sie r6wniez do stwierdzenia , iz likwidacja Posterunk6w byla przedstawiana i
akceptowana przez samorzqdy Pan Podbroiny podkreslil , ze srodowisko Toszka i RudziJ\ca jest
kompletnie odmielUlego zdania.
W trakcie dalszej dys kusji poruszano tematy dodatkowych patroli oraz sposobu ich rozliczania .
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicz[(cy Rady podzi~kowal Komendantowi Komisariatu Policji w
Pyskowicach oraz Ki erownikowi Rewiru Dzielnicowych za udzia! w obradach Sesji i zaproponowal
5 min przerwy.
Po przerwie:
Na sa li obrad obecnych 12 radnych
Ad.S
Radni ni e wniesli uwag do protokolu z poprzedniej Sesji .
Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie : przyj~cie protokolu z ostatniej Sesji :
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za przyj?cie11l glosowalo
J 0 radnych
przeciw
0
IVstrzymalo si? od glom
2 ratinyclz
Protokol zostal przyj~ty wi~kszosci" glosow.
Do obrad Sesji dol"czyl radny Krzysztof Bartnicki. W glosowaniu

b~dzie

bralo ud zial 13 radnych.

Ad.6
I .Radny Adam Konieczny odczytal swoje pismo w sprawie skontrolowania przebiegu inwestycj i
budowy kanalizacji rozpoczynaj"c od procesu planowania , projektowania poprzez kolejne etapy
realizacji - pismo jest zal"cznikiem do protokolu.
Przewodnicz"cy poddal pod glosowanie kto b«dzie wniosek rozpatrywal :
za rozpalrzenie11l IVnioskll przez call( Rati? glosolValo
4 rae/nyc/!
za rozpalrzeuiem lVuioskll przez K011lisje RelVizyjuq glosolValo - 6 ratiuycb
3 ratinych
IVslrzymalo si/{ od glosll
W wyniku glosowania wi~kszosci" glosow ustalono , ze wniosek dot. skontrolowania inwestycji
budowy kanalizacj i zostanie rozp atrzony przez Komisj~ Rewizyjn".
2.Radny Krzysztof Bartnicki:
aJ w zwi"zku z protokolem a ktorym radny wspomnial wczesnie zwroci l si~ 0 opini~ pmwnllc
dotyczqc" mozliwosci podwazenia prawdziwoSci tego protokolu z obrad Sesj i Rady Miejskiej.
zdaniem radnego Przewodniczqcy podpisuj"c , a Rada zatwierdzajqc nadala mu status
dokumentu , w i ~c radny poprosil 0 opini« : czy mozna podwazyc tego typu dokumenl ?
bl zlozyl wnioski do budzetu na 2013 mieszkaflcow Paczyny , ktore byly podejmowane na
zebraniu soleckim mi~dzy innymi chodzi a chodnik , pUnkty oswietleniowe na ulicy
Klasztornej , wytyczenie drogi na Wrzosy • zamiatanie drog gminnych itp.
cl w zwiqzku z sprawami zwiqzanymi z wiatrakami padly pytania jakie dokumenty zostaly
przekazane do pracowni planistycznej w sprawie zwi"zanej ze Studium - czy byly uj~te
wnioski z zebrania so leckiego
3.Radny Krystian Cedzich :
aJ po zebraniu wiejskim w ktorym uczestniczyl Burmistrz przedstawi aj"c co mozna w Gminie
zrobic w zakresie Policji i komunikacji - mieszkaflcy wyrazili swoje zadowolenie , ze taka
koncepcja wyszla ze strony Pana Burmistrza i zacznie to funkcjonowac ,a takze , ze Bumlistrz
dotrzymal slowa i niewykorzystane srodki z Funduszu Soleckiego z ubieglego roku zostaly
zwrocone i zostaly przeznaczone na pewien cel
bl poinformowal , ze juz wczes niej zglaszal iz przy drodze Wiejskiej w Pawlowicach gdzie byl
budowany nowy przepust - zglaszal , ze ten przepust zos tal podniesiony 0 40 cm - Pan Cebula
moze to potwierdzic - woda sp lywaj"c z drogi nieuregulowanej prawnie nie rna odplywu , robi
si~ zlewisko - propo nuj~ • aby Pan Burmistrz przyslal Pana Cebul~ na wi zj~ , aby slwierdzic
co nalezy z tym zrobic , gdyz lud zie do tej pory maja utrudni enia
cl pytanie do Pana Cebula : czy poru szajqc s i~ samochodem 3 m-ce temu po ulicy Wiej skiej w
Pawlowicach kolo posesji ill 11,9 i 10 I w samochodzie byly jeszce dwie osoby 
prawdopodobnie urz~dnicy I - czy byly wykonywane jakies zdj ~c ia ?
dl rozpatrywano skarg« dot . drogi mi eszkanca Pawlowic - skarg~ uznano za bezzasadnq - z p isllla
Wojewody Illozna wywnioskowac , ze powinna ana bye uznana za zasadnq , tym bardziej , ze
Pani Burlllistrz wystapila z pismem do Wojewody powoluj"c s i~ na paragraf 73 - drogi
publicznc i w lym przypadku najprawdopodobniej Pani Burmistrz zlamala prawo
el nast~pne pytani e dotyczy interpelacji zlozonej na ostatniej Sesji , a dotycz"cej wystapienia
do Nadzoru Budowlanego w sprawie cieku wodnego w Boguszycach - pismo zostalo wyslane ,
ale zle sformulowane , gdyz pros ilem aby w pismie zaznaczyc , ze jest to zagrozeniem
bezpieczenstwa mieszkal1cow , a tego w pismie zabraklo .Zabraklo r6wniez zaI"cznik6w do
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do pisma skierowanego do Nadzoru - tym bardziej , ze byly tam robione fotografie .Wszyslko
to bylo konieczne , aby Nadz6r mial podklad do wszczt(cia wizj i - pismo z podpisem Pani
Burmistrz wyslano , ale obawiam sit( , ze Nadzor moze je odrzucie
fl pol roku temu spotkalem sit( z Pania Burmistrz w Ligocie w pewnej sprawie mieszkanca
i Pani Burmistrz obiecala , ze sporza,dzi notatkt( i przyjdzie odpowiedz , ktorej do dnia
dzisiejszego nie ma
gl wplynt(la skarga dol. usunit(cie drzew - jest zawiadomienie 0 wszczt(ciu postt(powania - min\!lo
0,5 roku i nie ma zadnego rozpatrzenia - wydaje mi si« , ze decyzja powiru1a bye do miesia,ca
- z tego tytulu ze strony mieszkailca jest niezadowoleni e
4.Radny Andrzej Morciniec :
a/ zwrocil sit( 0 interwencj« w sprawie bezdomnego lisa bla,kaj'l.cego sie po Osied lu
bl zwrocil sie 0 wyjasnienie : dlaczego od paru dni w SP w Toszku jest zakaz wprowadzania
wozkow dziecit(cych - jaka jest zasadnose takiego dzialania - plac6wka jest przystosowana do
os6b niepelnosprawnych , a personel Sprz'l.taj'l.cy zgodnie z zarza,dzeniem Pani Dyrektor
wymusza na matkach zeby zostaw ial y dzieci w przedsionku - to dotkn«lo matki
odprowadzaj'l.ce 5-cio latki do szkoly - co maj'l. zrobic z mlodszym rodzenstwem ?- pomysl
jest nietrafiony - zgadzam si« z zakazem wprowadzania rower6 w , ale wtedy konieczne byloby
postawienie zadaszonego pomieszczenia , aby dzieci mogly tam trzymae rowery
cl kolejna sprawa dotyczyla Centrum Kultury :
a/ wyjasnienia kwestii zagrodzenia terenu lucznicznego na dziedzincu zamkowym - zwrocil
si« 0 przedstawienie przez kierownika OPS-u faktury z tytulu dzierzawy tego terenu 
umowa byla taka, ze zagrodzenie bt(dzie tylko na czas zawod6w lub treningu
bl ustalenia stawki za wynajem przez Centrum Kultury pomieszczen w plac6wkach
oswiatowych na zajt(cia sekcji - mieszkancy placa, np.40-50 zl - pozyskane w ten spo sob
srodki stanowia, zysk dla szkoly .
Wynajem malej sali w Gimnazjum na zaj«cia sekcji tekwondo kosztuje 2,50 Ih .
Dyrektor CK wyjasnil , ze nie ma takiej sekcji .W zwia,zku z powyzszy m radny prosil 0
wyjasnienie : kto prowadzi zajt(cia ? placi za wynajem malej sali 2,50 zl I h tlumacz'l.c sit(
tym, ze to dzieci z naszej gminy korzystaj'l.z tych zajt(c , a rodzice tych dzieci musz'l.
placie 40-50 zl dla instruktora - czy to sit( nazywa prywata - czy nie ?
5.Radny Tadeusz Kobiernik zlozyl interpelacj e w sprawie :
a/ poprawienia zapadlej nawierzclmi drogi na ulicy Eichendorffa na wysokosci dzialki
nr 1368/163
bl zabezpieczenia Placu Targowego , zeby mlodzi kierowcy ni e uzywali go , jako plac do
wyscig6w i innych popisow czy to samochodami , czy motorami
cl wi«kszej akcji informacyjnej podczas prowadzenia zbi6rki odpad6w wielkogabartyto wych
np. rozplakatowanie lub ulotki - starsi ludzie nie wiedza kiedy sit( to odbywa
dl zgloszenia udroznienia kratki sciekowej ul. W'l.ska na wysokosci Pana Sl'l.skiego
el wystosowania pisma do Zarza,du Drog Powiatowych 0 przyci«cie drzew w pasie drogowym
na wysokosci Szkoly Podstawowej w Toszku oraz przyci«cie r6wniez tych znajduj'l.cych sift'
na terenie szkoly ze wzgl«du na bezpieczenstwo uczniow i pozostalych osob
Po zgloszeniu interpelacji radny przedstawil jeszcze uzupelnieni e do zgloszonych na poprzedniej
Sesji wnioskow do budzetu na rok 2013 :
a/ postawienie toalet w centrum Toszka
bl wykonanie tablic ogloszen - ustalic jednakowy wzor - rozmieszczenie : przynajmniej po jednej
na 0 ki·«g
cl wymiana wykruszonej przez s61 kostki brukowej na ul. Mickiewicza po zakonczcniu iowestycj i
ORLIK , a w przyszlosci ustalic zakaz sypania soli na takich drogach
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6.Radny Krzysztof Bartnicki w uzupelnieniu swoich interpe lacj i :
aJ co z monitoringiem jak sprawa wygl'tda - czy sprz~t jest przestrza!y - czy wymaga naprawy
czy zakOl1czyl kuz sw6j zywot ?
bl sprawa dotycz'tca dr6g krajowych poruszana na zebraniu wiejsk im : j'td'tc drog't krajo w't
wjezdza si~ do Paczyny .Paczynajestj est zar6wno po lewej jak i po prawej stronie - kierowcy
czasem b1'tdz't szukaj'tc wlasciwego adresu.
Tak sarno na drodze powiatowej - jad'tc od Pniowa znak z informacj 't "Paczyna" jest tuz
przed przejazdem kolejmvym , a do Paczyny na!ezy tabe ul. Pniowska do kt6rej nalezy
kilkuset mieszkanc6w.
Ad.7

I.Soltys Pniowa - Pani Sylwia Cebula:
aJ zapytala : co dalej w sprawie zaJanego sufitu w kuchni swietlicy wiej skiej
bl zglosila , ze podczas deszczu woda leje si« , po scianach pomieszczenia biurowego k1ubu
sportowego - sprawa wygl'tda strasznie - nalezy cos z tym zrobie
2.Soltys Pi sarzowic - Pani Regina Cieslik zapytala : czy w tym roku b«d'tj eszcze kontenery no
odpady wielkogabaryto we ?
3.Soltys Kotulina - Pan Albert Osmanda zwr6cil si« 0 pisemn't interwencj« do WZIR - u w sprawie
cieku wodnego w Kotulinku przy ul. Dolnej - jest on coraz szerszy , a powinien bye gl«bszy 
grabie i lopata juz nie pomog't , jak przychodzi wiosna zaczynaj 't si« problemy
Ad.S
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy W okresie mi«dzysesyjnym .
Radni do sprawozdania nie wniesli uwag.
Przedstawione sprawozdanie stanowi zal'tcznik do protokolu.
Ad.9
Zatwierdzenie do konsultacji projekt6w uchwal w sprawie :
II Programu wsp6!pracy Gminy Toszek w roku 2013 z organi zacjami pozarz'tdowym i oraz
podmiotami , 0 kt6rych mowa wart. 3 us!.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalno sci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'tcy Rady poddal pod glosowanie : zatwie rdzenie proj ektu do kos ul tacji :
za zatwierdzelliem glosowalo
13 radllyclt
przeciw
0
IVstrzymalo si~ od glosu
0
W wynikll glosowania w/w projekt zostal zatwierdzony do konsultacji jednoglosnie.
21 nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w To szku
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych .
Komisja oswiaty oraz Komisja blldzetowa w trakcie omawian ia mialy pewne w'ttpliwosci • k ore
bye moze si« wyjasni't w trakcie konsultacji.
Radny Krzysztof Bartnicki w imienill kilkll radnych stwierdzil , ze Gmina Toszek ni e jest
naj wi«ksz't Gmin't i nie llwaZamy za slosowne , aby stanowisko Dyrektora OPS by!o potrzcbne
Tworzenie stanowiska Dyrektora w tej instytucji po tak kr6tkim pelnieniu funkcji kierownika rLie
jest wskazane .
Byty argllmenty , ze pracownicy osi'tgIWli maksymalny poziom awansu zawodowego i ko lejnym
etapem byloby mianowarLie ich kierownikami - id'tc tym tokiem za pare( la t musielibysmy
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wymyslac za par~ lat !Colejne super funkcje itd. Nie S'l to argumenty.Zapewnienia , ze nie willie si'i;
to z dodatkowymi kosztami tez nas nie przekonywuj'l.
Dlatego b~dziemy glosowac przeciw zatwierdzeniu tego projektu do konsultacji
Przewodniczilcy Rady poddal pod glosowanie : zatwierdzenie projektu do konsultacji
za zalwierdzelliem glosowalo
3 radnych
5 radnycll
przeciw
wslrzymalo sit( od gloslI
5 radnycll
W wyniku glosowania projekt uchwaly w sprawie : nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolccznej
w Toszku nie zostal zatwierdzony do konsultacji.
Ad.tO

11 Projekt uchwaly w sprawie : zaliczenia drog do kategorii dr6g gminnych
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa ni e wniosly uwag do przedstawionego projektu.
Na sesji radni nie wniesli uwag do projektu
Przewodnicz'lcy Rady odczytal u chwal~ i poddal j'l pod glosowanie :
za podjt(ciem glosowalo
13 radnycll
przeciw
0
0
wslrzymalo sit( od glosll
Uchwala Nr XXIV /2 43 /20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi za1'lcznik do protokolu.
21 Projekt uchwaly w sprawie : okreslenia obwodu publicznej Szkoly Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Toszku
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do przedstawionego projektu.
Na sesj i radni nie wniesli uwag do projektu
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uc h wa l ~ i poddal jilpod glosowanie :
za podj/(ciem glosowalo
13 radnyeh
przeciw
0
0
wslrzymalo sit( od glOSIl
Uchwala Nr XXIV1244/2012 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi za1'lcznik do protokolu.
31 Projekt uchwaly w sprawie : olaeslenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler
wToszku
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do przedstawionego proj ektu.
Na sesji radni nie wnidli uwag do projektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l pod glosowanie :
za podj?ciem glosowalo
13 radnyell
przeciw
0
0
IvslrzYmalo sit( od gloslI
Uchwala Nr XXIV/245 /2012 zostala podj~tajednoglosnie i stano wi zalilcznik do protokolu.
41 Projekt uchwal y w sprawie : zamiaru przyst'lPienia Gminy Toszek do Mi~dzygminnego Zwiazku
Komunikacji PasaZerskiej z siedzib'l w Tarnowskich G6raeh
Projekt byl omawiany na posiedzeniac h Komisji stalych Rady Miejskiej
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do przedstawionego projektu uchwaly.
Na sesji radni nie wniesli uwag do projektu.
Przewodniczilcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'lPod glosowanie :
za podj/(ciem glosowalo
13 radllyeh
przeciw
0
0
wslrzymalo sif od glosu
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Uchwala Nr XXIV /246/20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal ~czni k do protokolu.
51 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Zmian w budzecie dokonuj e si« w zwi~zku :
- z rozliczeniem I zwrot niewykorzystanych srodk6w I projektu realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki "Dobry start - dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans
edukacyjnych dzieci i mlodziezy Gminy Toszek.
- z rozpoczC(ciem realizacji projektu "e-dukacja@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczyciel i do
ksztalcenia multumedialnego" zawartego na podstawie umowy 0 dofinansowanie projektu w
ramach Programu Operacyj nego Kapital Ludzki
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skiej .
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do przedstawionego projektu.
Na Sesji radni nie wniesli uwag do projektu
Przewo dnicz~cy Rady odczytal uchwal« i poddal j ~ pod glosowanie :
ZII podj~ciem glosowlI{o
13 radnych
przeciw
wslrZYlllo{o sill' od glosll

0
0

Uchwala Nr XXIV/247 /2012 zostala podjytajednoglosnie i stanowi zal~c znik do protokolu.
61 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy zwiC(ksze nia dochod6w w budzecie gminy 0 kwot« 1.300 zt poc ho dz~q z wynajmu
pomieszczenia straz.nicy w Kotulinie z przeznaczeni em jej na wydatki zwi ~za ne z utrzymaniem
centralnego ogrzewania pomieszczen straznicy OSP Kotulin.
Projekt byl omawiany na posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miej skiej.
Komi sja oswiaty i Komi sja budzetowa poparly podj yc ie uchwaly.
Na sesj i radni nie wniesli uwag do projektu.
Przewod ni cz~cy Rady odczytal uchwaly i poddalj ~ po d gl osowanie :
za podj~ciem g{osowlI{o
13 radl/ych
p rzecilV
wslrzy mll{o sift od g{Ostl

0
0

Uchwala Nr XX IV1248/20 12 zostala podj«taj ednoglosnie i stanowi zal ~cznik do protokolu.
71 Projekt uchwaly w spraw ie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 201 2
Projekt dotyczy zwiykszenia dochod6w w budzecie Gminy 0 kwot y 83 zl p och odz~c~ z wynajmu
swi etlicy w Pluzniczce z przeznaczeniem ich na zakup nowych baterii do umywalek lazienkowych
w swietlicy w Pluzniczce.
Projekt byl omawiany na pos iedzeniach Komisji stalyc h Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa poparly podjC(cie uchwaly.
Na sesji radni nie wniesli uwag do w/w proj ektu.
Przewo dni c~cy Rady odczytal uchwaly i poddal j't pod glosowanie :
za podj~ciel/l. g{osolVa{o
13 radllych
p rzeciw
IVslrzym.a{o sift od g{osll

0
0

Uchwala Nr XXIV/249 /2012 zostala podjytajednoglos nie i stano wi zal~cznik do protokolu.
81 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwiykszenia dochod6 w 0 dotacj C( ce l ow~ poc ho dz~c~ z rezerwy ce lowej budzetu
pans twa w wysokosci 48 .300,94 zl, kt6rajest zwTotem cZC(Sci wydatk6w wykonanych w ramach
funduszu soleckiego w 20 11 r. W/w srodki przeznacza siC( :
- w rozdz. 0 1008 - na czyszczenie cieku wodnego w solectwie Pawlowice
- w rozdz. 75023 - na opracowanie dokumentacji d otyc~cej adaptacji budynk u Urzydu dia os6 b
niepelnosprawnych oraz utworzenie Biura Podawczego w UrzC(dzie
- w rozdz. 75404 - na sluzby prewencyjne policjant6w na terenie Gminy Toszek - na FlUldusz
Wsparcia Policji
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- w rozdz. 80104 - na ZWIot koszt6w dotacji udzielonej na dziecko b«d"ce mieszkaiJ.cem Gmin y
Toszek , ucz~szczaj"ce do przedszkola niepublicznego w Gliwicach
- w rozdz.90003 - na opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w
- w rozdz.92109 - na dofinansowanie Centrum Kultury "Zamek w Toszku" na wydatki zwi <\Zane
z funkcjonowaniem sekcji zespolu mazoretek
Projekt by! przedstawiony na posiedzeniach Komisji sta!ych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wnios!y uwag do w/w projektu
Przewodnicz"cy Rady odczyta! uchwa!~ i podda!j"pod g!osowanie :
za podjr;ciem glosowalo
13 radnyclt
przeciw
0
wstrzymalo sir; od glosu
0
Uchwa!a Nr XXIV/250/2012 zosta!a podj~tajednog!osnie i stanowi za!"cznik do protoko!u.
9/ Projekt uchwa!y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt uchwa!y dotyczy zwi«kszenia dochod6w w budzecie Gminy 0 zrealizowane dochody
ponadplanowe w wysokosci 50.890 zl z przeznaczeniem ich na :
- w rozdz. 75023 na wydatki biez"ce Urz~du - 3.390 z!
- w rozdz. 85202 na pokrycie wydatk6w zwi"zanych z pobytem os6b w Domach Pomocy
Spo!ecznej - 47.500 zl
Projekt by! omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wnios!y uwag do w/w projektu.
Na sesji radni nie zglosili uwag do projektu.
Przewodnicz"cy Rady odczytal uch wal~ i poddal j" pod g!osowanie :
za podjr;ciem glosowalo
13 radnych
przeciw
0
wstrzymalo sir; od glosll
0
Uchwa!a Nr XXIV /25112012 zostala podj~tajednog!osnie i stanowi zal"cznik do protokolu.
10/ Projekt uchwa!y w sprawie zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy uporz"dkowania kwot dotacji wprowadzonych w ostatnim kwartale.
Projekt by! omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wnios!y uwag do projektu.
Na sesji radni nie wniesli uwag do w/w projektu .
Przewodnicz"cy Rady odczyta! uchwal~ i podda!j"pod g!osowanie:
za podjr;ciem glosowalo
13 radnych
przeciw
0
wstrzymalo sir; od glosll
0
Uchwa!a Nr XXIV /252/2012 zosta!a podj~ta jednog!osnie i stanowi za!"cznik do protoko lu.
III Projekt uchwa!y w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek
na lata 2012 - 2018
Projekt jest konsekwecj" wyzej podj~tych uchwal.
Projekt by! omawiany na posiedzeniach Komisji sta!ych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i KOmisja budzetowa nie wnios!y uwag do w/w projektu .
Na sesji radni r6wniez nie wniesli uwag do protjektu.
Przewodnicz"cy Rady odczyta! uchwal~ i podda!j"pod glosowanie :
za podjr;ciem glosowalo
13 radnyclt
przeciw
0
wstrzymalo sir; od glosll
0
Uchwala Nr XXIV/253/2012 zosta!a podj~tajednog!osnie i stanowi za!"cznik do protokol u.
Radny Marcin Kwasniok opusci! obrady Sesji - w glosowaniu b~dzie bralo udzial12 radnych.
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Przewodnicz'lcy Rady zaproponowal 5 min przerwy.
Po przerwi e :
Ad.l1
Przewodnicz'lcy Rady poinformowal , ze do Rady Miejskiej wplyn«la skarga na dz ialalnos c
Burmistrza To szka.W zwi'lzku z powyzszym zwr6cil sit< 0 przeglosowanie spo sobu rozpalrzeni e
w/w skargi
za przeprowadzeniem post~powan ia wyjasniajqcego przez Komisj~ Rewizyjllq glosowalo
- 5 ratfnych
za przeprowadzelliem post~powaJlia wyjaslliajqcego przez calq Rad~ glosowalo - 2 radl1)'ch
- 5 flldJ/)'c.l.
wstrzymalo si(f od glom
W wyniku glosowani a Rada M iejska w Toszku podj~l a decyzj ~ , ze pos t«powanie wyj asniajqce do
skargi na dzialalnosc Burmistrza przeprowadzi Komisja Rewizyjna
Ad.12
Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi na interpelacj e i zapytania :
l.radnego Bartnickiego :
- wnioski do budzetu notowalem , bo na zebraniu w Paczynie bylem
- jezeli chodzi 0 wiatraki to na dzien dzisiejszy nie rna tematu fermy wiatrowej w Paczynie
- oznakowanie DK 94 - tez 0 tym m6wilem na zebraniu - wracaja,c z zebrania i wjezdzaja,c na
DK 94 patrzylem na drogowskazy sa, w prawo na Bytom i w lewD na Opole , a nie w prawo na
Pyskowi ce, w lewD na Toszek - takie s'l zasady znakowania i nie mamy na nie wplywu ,
rozumiem , ze chodzi tylko 0 postawienie znak6w , ze na tej wysokoki jest Paczyna - mys l ~ ,
ze w tym temaci e b~d zi e dzialal Pan Cebula z GDDKiA
- jezeli chodzi 0 monitoring to sprawa j est w tym samym miejscu co byla - jestesmy po
ekspertyzie - firma ktora ekspertyz« zrobila stwierdzila , ze taki ego partactwa jeszcze ni e
widziala jezeli chodzi 0 monitoring i sa, potrzebne pieni'ldze , aby to poprawic - mam nadziejl(,
ze w najblizszym budzecie na 2013 r. uda nam si« wygospodarowac te srodki - takjak na Policji;
- tak i monitorin g zeby go odtworzyc - zasadnym byloby zwi~ks ze ni e ilosci kan1er - doj d<t
kamery na ORLIKU oraz na skwerku przy ul. Gliwickiej
2. radnego Cedzicha :
- jezeli chodzi 0 skarg« i 0 zlamanie prawa - to mysl ~ , ze Pan wie , ze te wszystkie kwesti e
rozpatruj e Woj ewody , ktory jest organem nadzorczym nad Burmi strzem , wi~c gdyby byl cien
podejrzenia 0 zlamanie prawa to na pewno dzisiaj bylaby sprawa rozwi'lzan a - m ysl~ , ze dbanie
o interes Gminy i pilnowanie interes6w Gminy to nie jest to nie j est zlamanie prawa
- list do Nadzoru - znowu jest problem - dlatego dzisiaj Sesja j est nagrywana , aby w przyszloSc i
ni e bylo problemu z tym co s i ~ m6wi - Burmi strz odczytal wyc i ~ z zatwierdzonego przez Rad«
protokolu z ostatni ej Sesji w pkt dot. interpelacji pod nr 5 s'l interpelacje Pana Cedzicha :
" w kwi etniu br radny otrzymal pismo z Wojewodzkiego Zarz'ldu Melioracj i z informacj q, Ze
ciek wodny w Pawlowicach na.lezy do zainteresowanych i oni powinni go wyczysci6 - albo
Sp61ka wodna .Brak zainteresowania t'l spraw'l ze strony Urz~du .Radny zlozyl wniosek 0
ski erowani e pisma do Nadzoru Budowlanego z zapytaniem : do ko go nalezy wyremontoW'dnie
tego cieku oraz okreslenia zakresu remontu ."
Jak widzi nie rna tu mowy 0 bezpieczenstwie.Natomiast wszyscy pami«tamy , ze byto m(\wione
o bezpieczenstwie - niestety po raz kolej ny mamy dow6d , ze te protoko!y nie S'l doslov"lle.
Pani Dorota nie jest w stanie wszyskiego zanotowac - notuje si« haslowo wi~c st'ld p e wn~
niescislosci. Sesje b«d'l nagrywane i material przechowywany.Pismo poszlo poczekajmy , je:/:eli
b«dzie odmowne to przeSlemy kolejne z kwestiami bezpieczens twa.
Radny Cedzich poinformowa! , ze P ani Dorota kontaktowala si« z nim w sprawie tej
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interpelacji i wtedy prosil, aby w pi smie uj~to kwesti« bezpieczenstwa .Ponadto w pismic
zabraklo zalf\.czn ikow .
3.radnego Mo rcinca :
- w sprawic lisa - pow iadomimy odpowiednie sluzby
- j ezeli chodzi 0 wozki dzieci«ce to trudno mi si« odniesc b«d« w tej sprawie rozmawial z Pani"
Dyrektor - kwesti a rowerow to takze kwestia szkoly
- odnosnie koszt6w wynajmu sal- na dzien dzisiejszy ponad 40% naszego budzetu to sf\. koszty,
kt6re ponosimy na utrzymanie naszych szk6l.Te srodki , kt6re szkoly zarobif\. na salach
gimnastycznych sf\. przeznaczane na dodatkowe cele , ale nie s'\. zazwyczaj przeznaczane na
utrzymani e tych sal - nie s'\. one przeznaczone na oplaty - st'\.d taka decyzja ,i.e wszystkic zaj ~ci[l
kt6re s'\. prowad zone przez Zamek czy przez Gmin« w salach bezplatnyc h b'\.dz za drobn'l
odplatnosci'\. , gdyz nie mam y zarniaru jako Gmina placic dwa razy za to sarno / np prlld / .
Zmiana stawki w tym momencie jest niezasadna. Szko ly maj'\. srodki na funkcjonowanie , my
placimy rachunki za pr'\.d , za ogrzewanie tych sal nie male, st'\.d tez po kalkulacjach j est cena
jakajest - tyle kosztuje utrzymanie tej sali przez 1 godz. i kazdy kto chce dodatkowo sam
skorzystac z tej sali placi stawk« ustalon'\. .Nie b~dziemy zmi eniac tego zarzf\.dzenia i dalej tak
b~dzie, ze nasze zaj«cia dla dzieci i mlodziei.y , Centrwn Kultury i organizacji pozarz'luowych
mialy te sale do wykorzystani a - nato miast inne osoby ktore chc'\. skorzystac / np. ja - bo tez
korzystam / placily te peIne 40 czy 50 zl
4.radnego Kobiernika :- wszystkie interpelacje zostal y zanotowane i b«d'\. rozpatrywane .
o propozycj ach do budzetu b ~d zie decydowac Rada.W kwestiach przyci~cia drzew przy drodze
powiatowej b«dziemy rozmawiac z Powiatem - pozostale kwestie tez b~d ziemy rozpatrywac
5.soltysa Pisarzowic - j ezeli chodzi 0 wywoz wielkogabarytow - to jestjeszcze planowana akcja w
tym roku chyba koncem pai.dziernika , nie majeszcze ostatecznego terminu i po staramy si~ , zeby
na terenie Toszka bylo to bardziej widoczne / dot. tei. interpelacji radnego Kobiernika /
6.soltysa Pni owa: Pan Kwasniokjuz wczesniej sygnalizowal przedstawione prob lemy - sprawa
j est w trakcie dzialania.1ezeli chodzi 0 dach Klubu SpOltowego - to niestety wszystko rozbija si~
koszty - musimy znaJetc pieni'\.dzy , aby ta cz~sc zostala zabezpieczona przed zim'\. aby nie
zaciekalo
7. soltysa Kotulina - oczywiscie taki e pi smo 0 wyczyszczcnie roWl! wysiemy.Pisac warto , bo mamy
doswiadczeni e z Oracza - dzisiaj radny zglaszal , i.e rozpocz«to prace na Oraczu przy Poloku
Toszeckim .B«dziemy dalej walczy6 s'\. Pisarzowice jest Kotulin , i.eby te Potoki , ktore s'\. w
zarz'\.dzie WZIR-u byly czyszczone.
Przewodnicz'\.cy Rady Miej skiej w Toszku w odpowiedzi na interpelacj« radnego Battnickicgo
dotYCZ'\.CqBlOzliwosc i podwazenia protokolu poinformowal , ze skonsultuj e ten teamt z Radc/t
Prawnym i udzieli odpowiedzi na pi smie.
Kierownik referatu IKP Pan Bernard Cebula udzielil odpowiedzi na interpelacje radnego Cedziclm
- dot. robienia zdj«c na ul. Wiejskiej w Pawlowicach - Pan Cebula poinformowal , i.e owszem ,
gdyt w jego przypadkujest to stand ardowe post~powanie .Wszelkie wyjazdy w teren zwi/tzane z
obiekatmi budowlanymi , przepustami ,drogami - z reguly S'l dokumentowane poprzez zrobienie
zdj~cia , aby ewentualnie przedstawic Burmistrzowi sytuacj « , j aka tam istniej e . Zatem
niewykluczony jest fakt robienia zdj «c na ul, Wiej skiej w Pawlowicach - wlasciwie jest to
pewne .W Pana obecnosci rowniez niejednokrotnie zdj «cia wykonywalem na ul. Wiejskiej - mysl:;-,
i.e nie stanowi to i.adnego problemu .
- j ezeli chodzi 0 obnizenie przy przepuscie wyremontowanym - moi.emy si~ um6wic Pan w~kaZe
dokladne miej sce 0 kt6re Panu choc~zi - bo z samych sl6w trudno wywnioskowac i wtedy
zobaczymy co tam da si« zrobic
- w sprawie dotycZ'lcej Ligoty Toszeckiej - to sprawa wi'\.zala si« z kilkukrotnymi wizj ami w terenic
spotkaniami z mieszkancami .Z dokwnentow , kt6re mieszkancy dostarczyli wynikalo , ze w
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zasadzie Gmina nie jest stron'l tej calej sprawy , jest to stara sprawa zwi'lzana z wlasnosciami z
regulacj'l stan6w prawnych wlasnosci niedrogowych i niegminnych , chodzi 0 l'lki polozone
okoIicy Potoku w Ligocie Toszeckiej .Na os tatniej wizji w terenie w kt6rej uczestniczyl r6 wni ez
radny Cedzich mieszkaI1cy zostali 0 tych wszystkich szczeg61ach jednoznacznie poinformowani , ze
ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej dla mieszkal1ca / nie pami«tam nazwiska / - zostal on
poinformowany , ze powinien na drodze s'ldowej dochodzic sluzebnosci drogi koniecznej dojaxdu
do swojej nieruchomosci .Na tym sprawa si« zakoI1czyla .Zostala sporz'ldzona notatka wewn~trzna
urz«dowa z tego ostatniego spotkania i na tym sprawa si« zakoI1czyla .
Pan Cedzich stwierdzil , ze bylo obiecane iz ta osoba powinna otrzymac informacj« ,jak to sprawa
si« zakoI1czyla - tak um6wilismy s i~ z Pani'l Burmistrz .00 tej pory osoba zainteresowana
informacji nie otrzymala.
Pan Cebula stwierdzil , ze nie przypomina sobie takich obietnic.
POWYZSZ'l dyskusj« przerwal Przewodnicz'lcy Rady Miej skiej proponuj'lc, aby spraw~ wyjasni c po
Sesji.
Pan Cebula zwr6cil si« z pro sb'l do radnych i so ltys6w 0 odrobin~ wi ~ksz'l precyzj~ w zglaszaniu
zapytaI1 i interpelacji - chodzi 0 lokali zacj ~ obiekt6w technicznych , okreslenie dokladnie czego
wnioskodawca oczekuje - bo ze sla6t6w myslowych trudno wywnioskowac 0 czym mowa.
Prosz« 0 wi«ksz'lprecyzjC( wypowiedzi na Sesji - jezelijest to niemozliwe to prosz~ po sesj i lub w
dniu nast~pnym 0 zgloszenie siC( do UrzC(du i dokladne sprecyzowanie 0 co chodzi.
Ad. 13
Radny Tadeusz Inglot odczytaJ pismo grupy radnych skierowane do Burmistrza Toszka z prosb'l 0
udostC(pnienie pe1nej dokwnentacji technicznej , l'lcznie z pozwoleniami na budowC(
projektowanego Parku Zabaw i Wypoczynku przy ul. Dworcowej w Tos zku.
Pan Marcin Kuczkowski na pocz'ltku w imieniu zalozyc ieli Toszeckiego Stowarzyszeni a
PrzedsiC(biorczosci wsp6lnie z Dyrektorem Centrum Kultury zaprosic Pana Burmistrza , Paoi'l
Burmistrz , Przewodnicz'lcego Rad y Miej skiej , radnych , dyrektor6w j ednostek organizacyj nych .
soltys6w oraz mieszka.I1c6w na koncert Olgi Grudniny solistki opery narodowej w Rosji , kt6ra
zaprezentuje najpiC(kniej sze rosyjskie romanse .Koncert odb«dzie s i~ 21.X.br godz. 19.00 na sali
Peterswaldzkiej toszeckiego zamku .
Pan Kuczkowski poinformowal , ze nagrywa obrady Sesji i dodal , ze jezeli brtdzie mial lak'l
mozliwosc b«dzie Sesje nagrywal i umieszczal je na stronie www.potroszkuotoszku.pl - po
konsultacji z prawnikiem.
W dalszej cz~sci wypowiedzi nawi'lzal do tematu farm wiatrowych.Nie chcialby odnosic si.,: do
artykulu w gazetce "Po troszku 0 Toszku" bo dla niego jest on troch« tendencyjny .W czasie
wolnym Pan Kuczkowski wybral si« do Gminy Wolin, aby zobaczyc jak ta farma w rzeczywislosci
wygl'lda.To farma modelowa - pierwszy wiatrak 800 m od wioski .Stoj'lC na srodku farmy jak
okiem si«gn'lc nie widac zadnego domu , gospodarstwa.Anegdot'l tego wyj azdu jest to , ze we
wiosce Zag6rze gdzie od 8lat jest farma wiatrowa nie rna w og61e asfaltu . Jest to dla mnie
zaskoczeniem , gdyz w gminie jest 24 wiatraki - czy to taki rozw6j tej Gminy , czy konkretnego
solectwa ? W rozmowie z radnymi okazuje siC( ,ze kazdy winny spos6b postrzega tlI. inwestycj C( 
moze postrzegaj'l inwestycj « z perspektywy 2-3 lat , mieszkaI1cY mog'l postrzegac inwestycj « z
perspektywy 20 lat .1ezeli w Sarnowie b«d'l postawione wiatraki to czy ktos tam postawi dom ~
Czytaj'lC jakies zagospodarowanie przestrzenne Gminy , wsz«dzie pojawia si« temat : pi~ kny
krajobraz, cisza i spok6j . Czy inwestor kupi dzialki pod budowC( Osiedla domk6w w gminie
Toszek gdzie bl;d'l wiatraki - czy w Gminie Rudziniec , kt6ra w tym momencie bC(dzie miala tcreny
bardziej atrakcyjne.Ludzie szukaj'l spokoju , a nie halasu .Moze nalezy sil; zastanowic czy Ie lereny
przeznaczyc pod wiatraki , czy pr7.eks7.talci6 na tereny mies7.kalne - to temat do dyskusj i .
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Jednakze dyskusji w naszej gminie brakuje , bo komunikacja spoleczna od 2 lat w ogole nie
funkcjonuje. Informacje dla mieszkancow wieszane na slupie bylo dobre lat temu 30 , ale nie
dzisiaj kiedy jest internet .Czy na stronie Urz~du Miejskiego mozna zrobie zakladk~ odnosnie
budowy fanny wiatrowej dla dyskusji dla mieszkancow? Prawdajest taka, ze niewielu
mieszkancow cos 0 tej inwestycji wie.Czy Pan Burmistrz moglby przygotowae analiz~ SWOT
w zwiqzku z budowq fanny wiatrowej - jakie plusy , ajakie zagrozenia dla Gminy ?
Wielu mieszka!1cow na budow~ domu zaciqga kredyty hipoteczne Sq to inwestycj e , ktore b<;:dq
splacae jeszcze dzieci - w przypadku takich inwestycjijak fanna wiatrowa mozna zaIozye , tc
wartose tych nieruchomosci spadnie .W przypadku powstania farm wiatrowych w jaki spo sob
gmina si~ zabezpieczy przed wyplatq odszkodowan ?
Kolejne pytanie dotyczylo budowy boiska ORLlK - jak ta inwestycja wyglqda na dzie!1 dzisiejszy >
bo wszyscy chcemy zeby to boisko bylo zbudowane - bo na miescie chodzq rozne sluchy i nalezy je
sprostowae.Paru przedsi~biorcow ystawilo faktury - pieniqZkow nie dostali - bo wykonawca si«
zwinql , a WAT i podatek dochodowy trzeba zaplacie - moze Urzqd lokalnym przedsi~bio rcom
moglby pomoc , bo straty Sq rz~du kilkudziesi~ciu tysi~cy zlotych ?
Bunnistrz Toszka udzielajqc odpowiedzi poinfonnowal , ze jezeli chodzi 0 wiatraki to b~d;cie
odpowiedz na pismie , natomiast jezeli chodzi 0 ORLlKA to wczytujqC si~ w uzasadnienie zerwania
wnowy - wina lezy tylko i wylqcznie po stronie wykonawcy.Umowa zostala zerwana z uwagi na
niewywiqzanie si~ z terminow - do 15 wrzesnia ORLlK mia! stae. W jakim obecnie jest stank
Pa!1stwo widzicie - firma si~ nie wywiqzala z umowy - firma wystqpila 0 przedlutenie tennin6w
umowy - my nie mielismy podstaw , aby ten termin przedlutye - nie bylo zadnych obiektywnych
przyczyn kt6re spowodowaly , aby ani nie mogli budowae.Decyzje te byly konsultowanc z
Ministerstwem Sportu oraz Wojewodztwem .. Jest ogloszony nowy przetarg , ktory b~ d zie
rozstrzygni~ty 3 pazdziernika - potem budowa ruszy dalej .Z fakturami mamy jeden zas adn iczy
problem, nikt z tych osob nie ma podpisanej wnowy z tq finnq - nie Sq oficjalnie podwykonawcami
- prawnie nie mozemy im pomoc .Gmina w umowie zabezpieczyla si~ przed takimi mozliwoSciami
poniewaz widzimy co sie dzieje w kraju.Wpisalismy w umow~, ze Gmina ma prawo potrqcie
naleznosci podwykonawcqjezeli nie wyplaci tego wykonawca , ale my musimy miee podstnwo:; aby
to potrqcie - musimy miee wnow~ mi~dzy wykonawcq, a podwykonwcq - niestety takich um6w nle
ma - to bardzo komplikuje , oczywiscie b~dziemy bardzo chcieli pomoc jak tylko b~dzie to mozliwe
Nie majqc podstaw prawnych nie mozemy potrqcic wykonawcy i zaplacic powykonawcom.Jezeli
nie podpisuje si~ umowy - to potem mogq bye komplikacje .Dbamy 0 interesy naszych
mieszkancow i ten zapis jest w umowie - niestety podstawqjest umowa.Mamy zgloszonq ty lko
jednq firm~ podwykonawczq, ale ona jest spoza terenu Gminy i ona moze wyst~powac do ntis 0
wyplacenie tych srodkow.
Jezeli chodzi 0 panel dyskusyjny - to podjednym warunkiem, ze nie ma anonimowosci, a wiemy
jak to bywa w internecie i forach Jest duzo obelg i wyzwisk niemerytorycznych , a strona Urz~du
powinna si~ prezentowac jakims poziomem.Jest kilka innych mozliwosci zeby na ten lemal
rozmawiac .Kwestia wykorzystania strony Urz~du moze bye do rozpatrzenia i do dyskusji : kto
powinien bye moderatorem tej strony ; jakie wypowiedzi mozna usuwae , a jakie nie - tcchniczn ie
jest to do zrobienia , ale musimy rozpoznae tez kwestie miedzy innymi prawne .
Pan Szoltysik zwrocil si~ z pytaniem do Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej powolujqc si« na
pismo Wojewody : czy nie jest mu wstyd ,ze popelnil takie bledy przy rozpatrywaniu skargi z 16
maja - bo powolal si~ na t q ustaw~ , na ktorq nie powinien si~ powolae ? Radny Cedzicb skladal
uwagi do tego protokolu m.in , ze jest to naruszenie praw wlasnosci ktorq gwarantuje Konwecja
Praw Czlowieka - zdaniem Pana Szoltysika za popelnione bledy nalezq si~ przeprosiny .
Nie mam pretensji do Pana Burmistrza , ktory ma urz~dnikow i oni powinni reagowae na bl«dy.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjej Pan Herbert Kocur wyjasni! , ze Komisja jest organem
kolektywnym , a wi~c nie Przewodniczqcy Komisji decyduje 0 rozpatrzeniu skargl lylko caly sklad.
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Bior'l.c to pod uwag, Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej podkreslil , ze ni e jest mu wstyd.
Pan lacek Zarzyck i nawi'l.zuj qC do wypowiedzi Burmistrza dotyczqcej monitoringu w kl6rej to uzyl
sformulowania "firma stw ierdzila , ze nie widzialajeszcze takiego partactwa" - stwierdzil , ze to
taki sarkazm w jego kierunku - gdyz w czas ie kiedy jeszcze byl kierownikiem Urz~d u to
monitoring dziatal i Poli cj a z niego korzystala na co Sq dowody .W zwiqzku z tym , ze uzyto tego
sformulowania publi cznie Pan Zarzycki zwr6cil s i~ 0 przygotowanie opinii fachowej , zeby sobie t<;
spraw~ wyjasnic.
Burmistrz To szka poinformowal , ze opi ni~ posiadamy ina tq opini ~ powolal si, w swojej
wypowiedzi - to jest opinia finny, kt6ra od 20 lat zaj muje si~ instalacjq monitoring6w i jest opinia
z pocZ'l.tku roku 20 II i tam j est napisane wyra7.J1ie , ze ten monitoring nie funkej onuj e J eze li
fu nk ejonowal do 9 grudni a to dlaczego na poczqtku stycznia juz nie dziala ? Tak destrukcyj nych
umi ej ~tno sci jako Burmistrz Toszka nie posiadam to wszystko jest do wyjasnienia i to wszystko jest
na pismie - spokojnie mozemy mieszkaricom to pokazac .To jest do zrobienia , ale Sq to duze koszty
kt6re byly poniesione , jak s i ~ okazuj e nie do k0l1ca zasadnie. Na to co tam jest zal11ontowane to Ie
koszty Sq zdecydowanie duze - taka jest opini a fachowc6w , kt6rzy o pini~ przygotowali - ale my ti!,
kwest i ~ chcemy poprawic.
Pan Zarzycki poprosil 0 przekazanie tej opinii , gdyz chee si ~ przekonae czy tam napisano • ze to
"spartolone" - chyba nie ma .Ponadto monitoring byl robiony w miar~ tanio systemem
gospodarczYI11 , unikajqc koszt6w .Oezywiscie mozemy zlecic w forl11i e post«powania
przetargowego i wybrae finn , - kosztuje to il es tam t ysi~cy .Mysl11Y robili systemem gospodarczym
i to funkcj onowalo .
Pan Marcin Kuczkowski w zwiqzku ze Strategiq Rozwoju Gminy - czy lista os6b zaproszonych
jest zamkni,ta definitywnie - czy j eszeze moma ko gos podac ?
Burmistrz poinformowa! , ze ze wzgl\!du na ilos e os6b j est zamkni«ta.Chodzi 0 to , aby to gl'emiurn
bylo konstruktywne.Sq przedstawieiele z r6znych srodowisk - r6wniez opozycji , kt6rzy b~d'l. midi
wplyw na to co b~dzi e s i ~ dzialo w tej Strategii J est to liczba w miar« reprezentacyjna .
Pan Piotr Ociepka mieszkaniec Sarnowazadal dwa pytania :
1. do Burmistrza Toszka - dlacze go w zwi'l.zku z inwestycjq kanalizacj i zmusza si~ mieszkatlc6w
wykladania duzej kwoty tylko i wylqcznie po to abysmy p6zniej firmi e REMONDIS placi li za
odprowadzani e sciek6w?
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Burmistrz Toszka podkres lil , ze to nie jest nasza decyzja ,
inwestyej a wstala zaplanowana w 2007 r. - nie mozemy za to odpowiadae - musimy inwestycj ..
skonczye i rozli czye- bo gmina na inwestycj, dostala srodki unijne i one mU SZq bye rozliczo11l! .
W zwiqzku z powyzszym mie mam y wyjscia - inwestycja musi bye zakonezona , bo nie moma j ej
bylo w tym momencie przerwac - ona byla za daleko pos uni~ta. Na dzien dzisiejszy nie rna dyskusji
ezy to jest zasadne czy nie - wszys cy mamy to po poprzednikach .B«dzie kolejne spotkanie na
kt6rym b~dq przedstawione troch~ inne zasady . Nie b«dq to tak duze koszty , 0 kt6rych si",
wezdniej m6wilo.Spotkania b~dq w przyszlym tygodniu na Oraczu i w Sarnowie i docelowo ni e
b~d zie to taki koszt jak przedstawiano w pierwszej wersj i.
Pan Oeiepka podkreSlil , ze zgodnie z danymi otrzymanymi z flrm y REMON DIS to w jego
przypadku to kwota 3,5 tys zl i zapewnil , ze ni e jest oso bq kt6ra zaplaci najwi~cej.Dlaczego mamy
placie , zeby ktos potem na nas zarabial ?
BUl'mistrz podkreslil , ze ten ternatjest poza nami - ustawa m6wi, ze za przykanalik odpowiada
mieszkaniec.Takie Sq warunki wydawane na dzien dzisiejszy przez REMONDIS i tyle w tym
temaeie.
Pan Ociepka zapytal : co si~ stanie j ezeli rnieszkaricy si~ nie przylqczq ?
Burmistrz poinforrnowal , ze w tym morneci e jest decyzja admini stracyj na Burmistrza ..fezeli jest
kanalizacja to jest wym6g , zeby site do ni ej przylqczyc.
Pan Ociepka zapytal : a co jezeli mieszkanc6 w nie b~d zi e stac na przyl'lczenie sil( do tej kanali l..acji
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Burmistrz stwierdzil, ze zaproponowane b«d<\. na tyle dobre warunki przy nast«pnym spotkanjll , ze
mieszkailc6w b«dzie na to stac.
Prezes REMON DIS zapros il do indywidllalnego om6wieni a kalklllacji .Tam jest podana kw ta z
montaZem , jezeli zejdzie si« na indywidualne prace , czy na jak<\.s inn<\. tansz<\. fiirm« - Rcmondis
podal sw6j kosztorys , kt6ry j est kos ztorysem tanim . Serdeczn ie zaprosil do dyskllsj i.
Kolejne pytanie Pana Ociepki bylo skierowane do radnego Koniecznego : jakie Pan widzi
mozliwosci i perspektywy rozwojll wsi Sarn6w w kontekscie zamiaru blldowy fermy
wiatrowej Zdaniem Pana Ociepki wies rozwija si~ wtedy , kiedy zwi«ksza si« liczba mieszkancow ,
blldllj<\. si« domy , powstaj <\. sklepy , powstaj<\. instytllcje usl ugo we - czyli trzeba zach«cic ludnosc
zeby przybywala do Sarnowa , dzieci chcialy zostac w Sarnowie .Czy ta farma wiatrowa wplynie w
jalcikolwiek spos6b na popraw« tych cZYlmik6w ? - czy to b«dzie stagnacja wsi - czy b«d zie
mozliwy j akikolwiek rozw6j w tym przypadku.?Czy jes li dojdzie do glosowania - czy Pan radny
wezmie peln<\. odpowiedzialnosc za to , ze dzieci przez 30 lat b«d<\. narazone na oddzialywanie
czynnik6w zwi<\.Zanych z dzialaniem tej ferm y wiatrowej 0 kt6rych jeszce nie mamy poj~cia ?
Radny Adam Konieczny w odpowiedzi dot. mozliwosci rozwoju poinformowal , ze Ci mieszkaticy ,
kt6rzy chodz<\. na zebrani a wiejskie wiedz<\. , ze dziala on czynnie w solectwie razem z Pani'l sohys .
z kt6r<\. staraj <\. si« w rM ny spos6b wspierac rozw6j solectwa - chociazby przez to , ze udalo si«
stworzyc swietlic« , a teraz b«dzie zakladane Stowarzyszen ie .Pan Konieczny podkresli! , ze dla
niego tern at farm wiatrowychj est otwarty i dodal , ze nie ukrywa it na dzieri dzisiej szy j est
zwolennikiem , ale decyzj « podejmie wtedy , kiedy b«dzie wi edzial , ze wi«kszosc mieszkaric6w
nie chce fermy wiatrowej - to wtedy nie b«dzie za ni<\. glosowal.
Co do dalszej cz«sci pytani a to radny stwierdzil , iz nie j est w stanie odpowiedziec .
Pan Ociepka zapytal : czy to znaczy , ze nie bierze odpowiedzialnosci za swoj<\. decyzj « ?
Radny Konieczny podkreslil , ze narazie nie podj <\.1 zadnej decyzj i .
Pan Ociepka zapytal : czy jak podejmie decyzj « to wezmie odpowiedzialnosc. ?
Radny Konieczny poinfor mowal , ze jezeli podejmi e decyzj« to pewnie tak i doda! , ze na dzieri
dzisiej szy nie jest w stanie takiej decyzji podj <\.c .
Po wyczerpanill porz<\.dku obrad Przewodnicz<\.cy Rady Miejskiej w Toszku Pan lreneusz Kokoszka
podzi«kowal zebranym za udzial i zakoriczyl obrady XXIV Sesji 0 godz. 20.40
Obrady Sesji byly nagrywane.
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