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Protokół nr XLV/2018
z XLV Sesji Rady Miejskiej w Toszku,
która odbyła się w dniu 26 marca 2018 r.
Godzina rozpoczęcia Sesji: 16ºº
Godzina zakończenia Sesji: 1650
Ogólna liczba radnych: 14
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 2017 r. poz. 1875 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 14 radnych, co oznacza wymagane kworum, wobec czego Sesja jest prawomocna
do podejmowania uchwał.
W obradach Sesji uczestniczyli:
1. Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk
2. Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska
3. Skarbnik Gminy – Pani Danuta Lis
4. Radny Województwa – Pan Krystian Kiełbasa
5. Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego - Pan Jacek Zarzycki
6. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek – Pani Agnieszka Szalińska
7. Zastępca Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku – Pani Bożena Ziarnik
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku – Pan Wademar Pigulak
9. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku - Pani Agata Zawadzka
10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie – Pani Anna Pawłowska
11. Inspektor – Pani Hildegarda Jaksik
12. Mieszkańcy gminy.

PKT II PORZĄDKU OBRAD
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad
Radni nie wnieśli propozycji zmian do porządku obrad, który stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
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PKT III PORZĄDKU OBRAD
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek poinformował,
że Radny – Pan Krzysztof Grabelus złożył uwagę do protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej
w Toszku, która odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r. Treść wniesionej uwagi w dniu
12.03.2018 r., która nie została odczytana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Toszku brzmiała: „Na sesji padła lakoniczna odpowiedź na pytanie dotyczące łamania prawa
przez radnych podczas uchwalania budżetu, uważam, że powinna znaleźć się w protokole”,
i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek oddał głos
Radnemu - Panu Krzysztofowi Grabelusowi, by przedstawił uwagę do protokołu.
Radny – Pan Krzysztof Grabelus, poinformował, że na ostatniej Sesji Rady Miejskiej
w Toszku pytał Burmistrza Toszka o złamanie prawa przez radnych przy uchwalaniu
budżetu gminy. Burmistrz Toszka udzielił odpowiedzi na zapytanie, lecz nie znalazła
się ona w protokole. W związku z powyższym ma propozycję, by dopisać do protokołu
uwagę o treści:
„W kwestii zapytania dotyczącego naruszenia prawa przez radnych podczas uchwalania budżetu
Burmistrz poinformował, że nie wszystkie punkty uchwały regulującej procedurę uchwalania
budżetu zostały zrealizowane, co wskazuje, że doszło do naruszenia prawa”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek poddał pod głosowanie
przyjęcie zgłoszonej uwagi do protokołu
uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

„za” przyjęciem uwagi głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 8 radnych
– 3 radnych
- 3 radnych

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 5 do protokołu.

PKT V PORZĄDKU OBRAD
Wolne wnioski, pisma i komunikaty - czas dla mieszkańców
W ramach czasu dla mieszkańców głos zabrał mieszkaniec gminy, który zaprosił
na wystawę fotograficzną pt.: „Nasza Mała Dzika Ojczyzna”, która zostanie zorganizowana
w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w kawiarni Colonna.
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PKT VI PORZĄDKU OBRAD
Interpelacje i zapytania radnych
Radny – Pan Herbert Kocur wniósł o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych naprawy
znaku „teren zabudowany” w Ligocie Toszeckiej, który obecnie jest przewrócony.
Radny – Pan Krzysztof Grabelus zwrócił się:
1) w imieniu mieszkańców ulicy Kolejowej w Kotulinie, aby autobusy MZKP kursujące
do Kotulina w godzinach od 9.00 do 12.00 przejeżdżały również ulicą Kolejową, która
obecnie jest pomijana;
2) o sporządzenie wykazu właścicieli działek, przez które biegnie droga
na Szklarnię w Kotulinie. Wskazał, aby wykaz zawierał informację, które działki
są własnością prywatną, a które należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
3) o informację, kiedy zostanie w Gminie Toszek rozpoczęty remont cząstkowy dróg
gminnych;
4) o informację, kiedy otrzyma odpowiedź, w jaki sposób mieszkańcy mogą ubiegać
się o odszkodowania z tytułu uszkodzenia swoich samochodów powstałych w wyniku
poruszania się po drogach, których nawierzchnia jest zniszczona.
Radny – Pan Andrzej Mrzygłód zwrócił się o:
1) udzielenie informacji dotyczącej postępu prac przy wprowadzaniu zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapytał, kiedy do Rady Miejskiej w Toszku
wpłyną uchwały w powyższej sprawie;
2) przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi na ulicy Leśnej w Boguszycach
od kapliczki do Leśniczówki;
3) sporządzenie kalkulacji, której wyniki odzwierciedlą stwierdzenie Burmistrza Toszka,
że Gminie Toszek nie opłaca się wstępować do Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Nadmienił, że Gmina Rudziniec, która należy do powyższego
Związku otrzymała środki finansowe w wysokości 2.000.000,00 zł, a niektóre gminy
ościenne skorzystały ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapytał, dlaczego
Gmina Toszek nie poczyni działań w kierunku przystąpienia do tego Związku. Wskazał,
że w sprawie przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w innych
gminach były przeprowadzane konsultacje społeczne, natomiast w Gminie Toszek była
to wyłącznie decyzja Burmistrza;
4) udzielenie wyjaśnień do informacji jaką otrzymali sołtysi odnośnie wprowadzenia
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie ze zmianami w ustawie
Prawo wodne.
Radna – Pani Ewa Milewska zapytała:
1) czy będą poczynione przez Gminę Toszek starania o pozyskanie środków na remont
dróg śródpolnych, w tym na naprawę drogi na Oraczu, która została zniszczona;
2) czy z Zarządu Dróg Krajowych Gmina Toszek otrzymała informację w sprawie remontu
chodnika przy ulicy Strzeleckiej w Toszku;
3) o możliwość zamieszczenia w gazetce lokalnej „Po troszku o Toszku” artykułu
w sprawie wyrzucania śmieci do rowów przy drogach lokalnych. Wskazała,
że szczególnie pobocza ulicy Sarnowskiej i drogi na Grabinę są miejscami gdzie one
zalegają i zwraca się z prośbą o ich posprzątanie.
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Radny – Pan Tadeusz Kobiernik odczytał i złożył na piśmie zapytanie
w imieniu mieszkańców, którzy są dzierżawcami ogródków działkowych Toszku przy ulicy
Wąskiej w kierunku Pisarzowic w sprawie aktualnego postępowania dotyczącego wykupu
tych działek przez obecnych dzierżawców.
Radny – Pan Krzysztof Klonek zgłosił wnioski o:
1) zabezpieczenie w budżecie gminy brakujących środków na modernizację zegarów
na budynku Urzędu Miejskiego w Toszku;
2) przygotowanie zestawienia poniesionych opłat za media za ostatnie 18 m-cy w Szkole
Podstawowej im. G. Morcinka w Toszku;
3) nagrywanie każdej następnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku przy pomocy urządzeń
rejestrujących dźwięk i obraz,
4) zapytał,
czy
Gmina
Toszek
przeprowadziła
analizę
pozwalającą
na sprawdzenie, czy 100% mieszkańców wnosi opłaty za wywóz odpadów
komunalnych. Wskazał, że być może są mieszkańcy, którzy nie mają zawartych umów
na wywóz odpadów i wyrzucają odpady w różne miejsca, powodując zaśmiecanie
okolicznych terenów.

PKT VII PORZĄDKU OBRAD
Czas dla Rad Sołeckich
Sołtys Kotulina – Pan Albert Osmanda zwrócił się z prośbą o rozpoznanie możliwości
zabezpieczenia miejsc parkingowych dla samochodów pacjentów, którzy przyjeżdżają
do Ośrodka Zdrowia w Kotulinie. Wskazał, że niniejszy problem został zgłoszony podczas
zebrania wiejskiego.

PKT VIII PORZĄDKU OBRAD
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Radny – Pan Herbert Kocur został poinformowany przez Burmistrza Toszka – Pana
Grzegorza Kupczyka, że na Sesji obecny jest Radny Powiatu – Pan Jacek Zarzycki
i zapewne niniejsze zgłoszenie przyjął i przekaże odpowiednim służbom.
Do zapytań Radnego – Pana Krzysztofa Grabelusa również ustosunkował się Burmistrz
Toszka, który wskazał, że w kwestii zmiany trasy przejazdu autobusów MZKP kursujących
do Kotulina w godzinach od 9.00 do 12.00 z uwzględnieniem przejazdu ulicą Kolejową,
Gmina Toszek podejmie odpowiednie działania. Przygotowane zostanie zapytanie do MZKP
Tarnowskie Góry o możliwość zmiany obecnej trasy przejazdu autobusów
i udzielenie informacji o przewidywanych kosztach związanych z tą zmianą.
W kwestii sporządzenia wykazu właścicieli działek, przez które biegnie droga na Szklarnię
w Kotulinie Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk poinformował, że zostanie
on przygotowany.
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W sprawie remontów cząstkowych dróg gminnych wskazał, że umowa z Wykonawcą
została już podpisana i powinno nastąpić rozpoczęcie prac, natomiast w kwestii ubiegania
się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu powstałego w wyniku poruszania
się po drodze, której nawierzchnia jest zniszczona Burmistrz Toszka poinformował,
że sprawę należy zgłosić do tut. Urzędu wraz z dokumentami, które poświadczą zdarzenie,
w tym przypadku jest to między innymi protokół sporządzony przez policję. Po otrzymaniu
niniejszego zgłoszenia Urząd Miejski w Toszku poinformuje ubezpieczyciela o zaistniałym
zdarzeniu, który podejmie dalsze czynności.
Radny – Pan Andrzej Mrzygłód został przez Burmistrza Toszka – Pana Grzegorza
Kupczyka poinformowany, że w zakresie wprowadzania zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obecnie trwają uzgodnienia i opiniowanie.
Wskazał, że niektóre z nich zawierają uwagi, które będą rozpatrywane.
Ostateczny termin zakończenia prac związanych z powyższym tematem przewidywany jest
na miesiąc czerwiec bieżącego roku. Informacja o stanie nawierzchni drogi ulicy Leśnej
w Boguszycach zostanie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Toszku sprawdzona,
po czym zostaną podjęte dalsze decyzje.
W kwestii Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz
Kupczyk wskazał, że w pierwszym projekcie Górnośląskiego Związku Metropolii wraz
z Gminą Toszek figurowało 51 gmin województwa śląskiego. Ostatecznie w przyjętej
ustawie pozostały 44 gminy, bez Gminy Toszek. Jeżeli chodzi o dofinansowania
do inwestycji, to w tym roku faktycznie Fundusz Solidarnościowy działa i dokonał wsparcia
finansowego gmin. W kwestii spraw transportowych, z których Gmina Toszek obecnie
korzysta zarówno, dzieci jak i młodzież do lat 16 mają prawo do bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej. Ponadto Burmistrz Toszka poinformował, że obecnie
likwidowany jest KZK GOP i nie wiadomo, jakie zostaną podjęte dalsze działania przez
Zarząd Metropolitalny w celu rozwiązania spraw transportowych. Wskazał,
że jest to problem nie tylko naszej gminy. Jest on widziany również przez Zarząd Metropolii
i zapewne zostaną zaproponowane odpowiednie rozwiązania.
W sprawie informacji przekazanej sołtysom w zakresie zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk poinformował, że z dniem 1 stycznia
2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne wprowadzająca opłaty za usługi wodne
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni 3500 m2 robót lub obiektów trwale związanych z gruntem. Wskazał,
że niniejsza ustawa nakłada na Burmistrzów obowiązek pobierania opłaty za niniejsze
usługi, z których tylko 10% pozostanie w gminie, a pozostała część będzie przekazywana
do Wód Polskich. Poinformował, że sołtysi otrzymali do wywieszenia ogłoszenia, w których
prosi się właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² na których ma miejsce
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do przekazania stosownych informacji.
Do zapytań Radnej – Pani Ewy Milewskiej również ustosunkował się Burmistrz Toszka –
Pan Grzegorz Kupczyk. Poinformował, że sprawa zniszczenia drogi na Oraczu jest
mu znana. Została dokonana wizja w terenie przez pracownika Urzędu Miejskiego
w Toszku. W powyższej sprawie zostanie nawiązany kontakt z osobą, która spowodowała
zniszczenie drogi, by doprowadziła ją do stanu używalności.
W sprawie naprawy chodnika przy ulicy Strzeleckiej w Toszku nie wpłynęła z Zarządu Dróg
Krajowych jeszcze odpowiedź, natomiast w temacie zaśmiecania środowiska zostanie
zamieszczony stosowny artykuł w gazetce lokalnej.
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Burmistrz Toszka – Pan Grzegorz Kupczyk poinformował Radnego Pana Tadeusza
Kobiernika, że obecnie w budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków finansowych,
dzięki którym byłaby możliwość przeprowadzenia podziału nieruchomości położonych
przy ulicy Wąskiej w Toszku, a w dalszej kolejności sprzedaży działek dotychczasowym
dzierżawcom.
Przewodniczący Rady – Pan Krzysztof Klonek został poinformowany przez Burmistrza
Toszka w sprawie renowacji zegarów, że został złożony stosowny wniosek
o
dofinansowanie
do
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego,
a także wskazał, że poczyniono działania o pozyskanie darowizny na realizację niniejszego
zadania.
Zestawienie poniesionych opłat za media za ostatnie 18 m-cy w Szkole Podstawowej
im. G. Morcinka w Toszku zostanie przygotowane natomiast w kwestii przeprowadzenia
analizy dotyczącej wnoszenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych przez wszystkich
mieszkańców gminy, pracownicy Urzędu na bieżąco analizują i kontrolują wnoszone opłaty
za odpady komunalne i zgłaszane zmiany.
Do sprawy nagrywania obrad Sesji Rady Miejskiej w Toszku przy pomocy urządzeń
rejestrujących dźwięk i obraz odniosła się Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska,
która poinformowała, że w chwili obecnej nie ma technicznej możliwości transmitowania
i udostępniania na stronie internetowej samorządu nagrań video z sesji.
Ponadto Burmistrz Toszka, poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym od przyszłej kadencji wszystkie obrady Sesji będą nagrywane i transmitowane
obowiązkowo.
Sołtys Kotulina – Pan Albert Osmanda został poinformowany przez Burmistrza Toszka –
Pana Grzegorza Kupczyka, że sprawa miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia
w Kotulinie zostanie rozpoznana w najbliższym czasie przez pracownika Urzędu Miejskiego
w Toszku.

PKT IX PORZĄDKU OBRAD
Podjęcie uchwał:
Ppkt 1 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji i poddał projekt uchwały
pod głosowanie
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uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

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

- 14 radnych
– 0 radnych
- 1 radny

W związku z niezgodnością oddanych głosów i liczbą radnych biorących udział
w głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku zarządził ponowne głosowanie
dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i ponownie poddał ją pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

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

- 13 radnych
– 0 radnych
- 1 radny

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/369/2018 została podjęta większością głosów
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ppkt 2 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki
miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”

nad Zabytkami gminy

Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy
miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” i poddał projekt uchwały pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

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

- 14 radnych
– 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/370/2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ppkt 3 w sprawie udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków i poddał projekt uchwały pod głosowanie
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uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

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

- 13 radnych
– 0 radnych
- 1 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/371/2018 została podjęta większością głosów
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ppkt 4 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej
w Toszku za rok 2017 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku
na rok 2018
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej
w Toszku za rok 2017 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku
na rok 2018 i poddał projekt uchwały pod głosowanie
uprawnionych do głosowania

- 14 radnych

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

- 14 radnych
– 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/372/2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ppkt 5 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018 i poddał projekt uchwały
pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 14 radnych
- 14 radnych
– 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/373/2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ppkt 6 w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb i poddał
projekt uchwały pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 14 radnych
- 14 radnych
– 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/374/2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ppkt 7 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021”
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku - Pan Krzysztof Klonek odczytał tytuł projektu
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” i poddał projekt uchwały
pod głosowanie
uprawnionych do głosowania
„za” podjęciem uchwały głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

- 14 radnych
- 14 radnych
– 0 radnych
- 0 radnych

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLV/375/2018 została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

PKT X PORZĄDKU OBRAD
Zakończenie obrad Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku – Pan Krzysztof Klonek złożył wszystkim
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, po czym podziękował za przybycie
oraz poinformował, że kolejna sesja planowana jest na ostatni poniedziałek miesiąca
kwietnia br., ale o dokładnym terminie radni zostaną poinformowani drogą elektroniczną,
po czym zakończył obrady Sesji o godz. 1650.
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Obrady Sesji były nagrywane za pomocą dyktafonu. Integralną część protokołu stanowi
nagranie zapisane na płycie CD - załącznik nr 13 do protokołu.

Protokołowała:

Sprawdziła:

Przewodniczący obrad:

Załączniki:
1. Lista obecności radnych.
2. Lista obecności sołtysów.
3. Porządek obrad.
4. Uwaga zgłoszona przez Radnego – Pana Krzysztofa Grabelusa do protokołu nr XLIII/2018 z XLIII Sesji
Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 lutego 2018.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 26.02.2017 r. do 23.03.2018 r.).
6. Uchwała nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. Uchwała nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021”.
8. Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r.
z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017 oraz planów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018.
10. Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata
2016-2018.
11. Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego
Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz
ze wskazaniem potrzeb.
12. Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata
2018-2021”.
13. Nagranie z XLV Sesji Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r.
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