ProtokOl N r XXV/20 12
z Sesji Rady M iejsl<iej w Toszku , Idora
odbyla si~ 31 paidziernil<a 201 2 r. 0 god z. 17.00
na Zaml<u w Toszku

Porz<tdek obrad , li sta obecnosci radnych i soltys6w stanowi<t zalilcznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz<tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Iren eusz Kokoszka ,
kt6ry przewodniczyl obradom.
Pan Kokoszka otworzyl XXV Sesj« Rady Miejskiej , powital zebranych i poinformowal ,2C
zgo dnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorzildzie gminnym / Dz.U z 2001 r. N r 142 .
po z. 1591 z p6Zn.zm. / na Sesji obecnych jest 15 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwaL
W obradach uczestniczyli :
Pan Grzegorz Kupczyk
I.Bunnistrz Toszka
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mr6zek
Pan Mateusz Papkala
3.Selaetarz Gminy
Pani Krystyna Roszak
4.Skarbnik Gminy
5.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
Pan Bartosz Straszak
6.Prezes REMONDIS
7.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
8.Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artur Czok
9.P. o kierownika ZOPO
Pani Cecylia Cies lik
1O.Kierownik Ref. IKP
Pan Bernard Cebula
Pani Elzbieta W6jcik
1I.Dyr. SP w Pniowic
Pani Lidia Skowron Rittau
12.Dyr.SP w Toszku
13 .Dyr.SP w Kotulinie
Pani Anna Pawlowska
14.Dyr. Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
15.Radny Rady Powiatu
Pan Mariusz Poloczek
16.Mieszkancy Gminy
Dorota Piecha
17.Inspektor ds. obslu gi Rady Miej skiej
Ad.2
W uzupelnieniu porz<tdku obrad Burmistrz Toszka wni6s1 0 wprowadzenie w pkt.1 0 porz<tdku obrad
- proj ektu uchwaly w sprawie : zaliczenia dr6g do kategorii dr6g gmilU1ych
za przyj?ciem propozycji glosowalo
15 radnych
przeciw
0
II'strzymaio sif od glosll
0
Propozycj a Burmistrza Toszka zostala przyj'(ta j ednoglosnie.
Ad.3
Przewodniczilcy Rady poddal pod glosowanie : przyj,(cie porzqdku obrad wraz z przeglosowanymi
zmlanaml:

2
za przyjfciem glosowalo
pl'zeciw
IVstrzymalo sir od glOSll
Porz~dek obrad zostal przyjt(ty jednoglosnie .

15 radnyclt

o
o

Ad.4

Radni nie wniesli uwag do prctokolu z ostatniej Sesji .
za przyjrciem glosowalo
15 radllYc"
przeciw
0
0
wstrzymalo sif od glOSll
Protok61 z ostatniej Sesji zostal przyj«ty jednoglosnie.
Ad .S - Interpelacje i zapytania rad nych :
I .Radna Inga Potkowa poinformowala 0 koniecznosci mal owania pasow na drodze powiatowej
Wilkowiczki - Zacharzowice
2.Radna Irena Klausa zlozyla interpelacjt(
przystanku autobusowym w Toszku

dotycz~c~

nieuprz'ltni<;:tych lisci na skwerku przy

3.Radny Krystian Cedzich zwrocil sit( 0 dokonanie przegh\du cieku wodnego od Bo guszyc do
Pawlowic, ustalenia zakres'j prac na Potoku , a takZe oznaezenia drzew , ktore s~ wlasnosc iEt
gminy oraz wyci~cie do mies i~ca drzew, ktore blokuj" doj azd koparki
4.Radny Krzysztof Bartnicki:
I I dot. chodnika w Paczynie :
aI na jakim etapi e S'l rozmowy ze Starostwem ?
bl jakie S'l przewidziane etapy i tenniny realizacji chodnika na odcinku od kosciota do
ul. Pniowskiej ?
cl prosz<;: 0 projekt chodnika do zapoznania sit( - preferowany w postaci elektronicznej
dl kiedy jest planowany chodnik na najniebezpieczniejszym odcinku czyli na skarpie
i zakr<;:cie pomi t(dzy ulicami Lesn~ i Placem Drzewnym ?
21 Co mamy j ako Gmina od Starostwa w zamian za zrobienie drog powiatowych :
Sarn ow - Toszek oraz ul. Wiej skiej w Toszku ?
31 dot. OPS :
al czas pracy Kierownika - jak wygl'lda organizacja pracy w OPS , kiedy Pan Kiero"mi k
jest w pracy w Toszku ?
bl pogloski 0 komp uter~ch w swietlicach socjoterapeutycznych , prosz<;: 0 wyjasnieoie :
- czy swietlice dostaly jakies komputery ?
- sk'ld pochodzily ?
- sk~d srodki na zakup ?
- jaki jest stan techniczny , tzn - fabrycznie nowe, czy moze uzywane ?
Ad.6
Obecni na Sesji soltysi nie zabrali glosu w tym punkcie

porz~dku

obrad.

Ad.7
Burmi strz Toszka przedslawil sprawozdanie z pracy w okresie mi<;:dzysesyj nym .
Bunnistrz dodal , ze na otwarciu sciezek rowerowych w Chodowie - gmin<;: Toszek reprezentowala
grupa kolarska.
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Sprawozdanie z pracy stanowi zal!).cznik do protokolu.
Ad.8
Przewodnicz'lcy Rady Mi ej skiej w Toszku przedstawil :
- infonnacj e Wo jewo dy Slaskiego dotvczgca oswiadczen maj<Jtkowych zlozonych przez
Przewodniczacego Rady Miei skie j oraz Burmistrza Toszka za rok 20 II :
W wyniku dokonanej analizy w/w oswiadczen maj'ltkowych nie stwierdzono nicprawid lowosci.
przedmiotowe oswiadczenia zlozono w terminie ustawowym
Oswiadczenia zostaly zamieszczone w Biuletynie Informacj i Publicznej
- informacj e 0 zlozo nych oswiadczeniach maiatkowvch Radnych Rady Miei skiei w Toszku :
Oswiadczenia wg stanu na dzien 31.XI1.2011 r. zlozylo 14 radnych.Wszyscy radoi zlozyli
oswiadczenia maj 'ltkowe w tenninie ustawowym.Podczas analizy oswiadczen , w niekl6rych
stwierdzono nieprawidlowosci , kt6re zos ta!y skorygowane.Trzech radnych zlotylo kore ty
oswiadczen maj'ltkowych do Drugiego Urz~du Skarbowego w Gli wicach
Oswiadczenia zostaly przeslane do Drugiego U rzc<du Skarbowego w Gliwicach oraz
zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej
Sekretarz Gminy Pan Mateusz Papkala przedstawi! :
- informac ie Bunnistrza Toszka 0 zlozonych oswiadczeniach majatkowych pracowniki>w
samorzadowych :
Wedlug stanu na dzien 31 grud zien 2011 r. oswiadczenia maj'ltko we w ustawowym terminie
zlozy!y 24 osoby w tym :
- 10 pracownik6w Urz~du Miej skiego
. 7 pracownikow placowek oswiatowych
- I pracownik Centrum Kultury
- 6 pracownikow Osrodka Pomocy Spolecznej
W wyniku przeprowadzonej analizy oswiadczen maj'ltkowych 8 osob zlotylo stosowne korckty ,
ktore dotyczy ly cz~s ci A - 7 os6b i cz'Csci B . I osoba
Po przeprowadzo nej analizie oswiadczenia zostaly przes!ane do Naczelnik6w Urzc<d 6w
Skarbowych wlasciwych co do micjsca zamieszkania wskazanego w oswiadczeniu maj<\lkowym
oraz zamieszczone w Biuletynie Informacj i Publicznej.
Ad.9 - zatwierdzenie projektow uchwa! do konsultacji :
1I w sprawie : wybo ru metod y ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokosci tej oplaty i llstalenia stawki oplaty za pojemnik.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Ko misji stalyc h .
W § I usl.2 Komisja oswiaty zaproponowala stawkc< oplaty za gospodarowanie odpadami
ko munalnymi 0 ktorej mowa w ust. 1 w wysokosci 16 zl.
Komisja bud zetowa nie zaj~l2. w tym temacie stanowiska .
Przewodnicz!).cy poddal pod glosowanie wysokosc stawki :
za propozycjq 16 zl glosowalo
5 radnyclt
za pozos/mvieniem 14 zl glosowalo 8 radJtyclt
2 radJtyclz
ws/rzymalo si~ od glosll
W wyniku glosowania wi~kszosc i 'l glosow w § 1 usl.2 pozo ~tan i e stawka oplaty w wysokosci
14 zl.
Innych zmian Komisje nie wniosly.
Przewodnicz'lcy Rady poddal w/w projekt pod glosowanie :
za zatwierdzeniem do koJtsllitacji glosowalo
15 ra(/nyc/t
przeciw
0
IVstrzymalo sj~ od glosowaJtia
0

. f. · r
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Projekt uchwaly w sprawie : metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpad ami komunalnym i
oraz ustalenia wysokosci tej oplat i ustalenia stawki oplaty za pojemnik ,zosta! j edno glo sttie
zatwierdzony przez Rady Mi ejskll do konsultacji.
21 Projekt uchwaly w sprawie : terminu , cz~stotliwosci i trybu ui szczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisj i stal ych .
Radni ni e wniesli uwag do tresci w/w projektu.
Przewodni cZllcy Rady podda l w/w projckt pod glosowanie :
za zatlVierdzelliem do kOllsllltacji glosolValo
J5 radnyclL
0
przeciw
IVslrzymalo si~ od glosll
0
W wyniku glosowania proj ekt uchwaly w sprawie : terminu , cz~stotliwosci i trybLl uiszczanio
op/aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostal j ednoglosnie zatwierdzony do konsultacji
31 Projekt uchwaly w sprawie : wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosei
Projekt by! om awiany na po siedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej .
Radni nie wnid li z mi an do tresci projektu.
Przewodniczllcy Rad y poddal projekt pod glosowanie :
za zatlVierdzelliem do kOllsuitacji giosolValo
15 radnyc"
przeciov
0
wstrzymalo si~ od glosu
0
Projekt uchwaly w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie od padanli
ko munalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomo sci zostal jed noglosnie zatwierdzony do
kon sultacji.
41 Projekt uchwaly w sprawie : zasad przyznawania i odplatnosc i za uslugi opiekwl.cze
i specjalistyczne uslugi opiekUJ1cze z wyhtczeniem specjal istycznych uslug opiekwiczydl
d!a os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz warunk6w cz~sc iowego lub calkowitego
zwolnienia z obowi'lZku ich ponoszenia i trybu ich pobierani a
Projekt byl omawiany na posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miej skiej.
Do zatwierdzenia do konsultacji rad ni nie wniesli uwag.
za glosolvalo
14 radtlycll
przecilV
0
IVstrzymal si~ od gloS/l
1 radflY
W wyniku glosowania w/w projekt uchwaly wiykszoscill glos6w zostal zatwierdzon . do
ko nsultacji.

Ad.l O
II Projekt uchwaly w sprawie : przyj ~cia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni scick6\\
lub system6w odprowadzania sciek6w w Gminie Toszek na lata 20 13 - 20 17
Projekt byl szczeg61owo omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skicj.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodniczllcy Rady odczytal u c hwal ~ i poddal j!l. pod glosowan ie :
za podj~ciem glosolValo
15 radllych
p rzeciw
0
wstl'zymalo si~ od glosu
0
W WYl1iku glosowania uchwala Nr XXV/254/2012 zoslala podj ~ la j ednoglosnie i stanowi zal'lcznik
do protokolu.
21 Projekt uchwaly w sprawie : zali czenia dr6g do kategorii dr6g gm innych
Proj ekt byl omawiany l1a posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miejskiej.

/
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Komisj a oswiaty i Kom isja budzetowa ni e wniosly uwag do w /w projektu
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddal j 't pod glosowanie :
za p odkciem gJosowalo
J5 rat/nyclz
przeciw
0
lVslrzymalo si~ od gloSll
0
Uchwala Nr XXV/255/20 12 zostala podj«tajednoglosnie i stanowi zal 'tcznik do protokol u.
31 Proj ekt uchwaly w sprawie : podzialu Gminy Toszek na okr«gi wyborcze
Projekt byl omaw iany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej .
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Na Sesji radny Bartnicki stwierdzil , ze byla mowa 0 tym , aby skontaktowac si\! z soliysem
Paczynki w sprawie dotyez'tcej przyl'tczenia solectwa do o kr~gu na ul. Pniowskiej w Paczynie
Obeeny na Sesji so ltys Paezynki nie upieral si\! przy zmianie dla solectwa okr~gu wyborczego.
Przewodni cz'tcy Rady Miejskiej odczytal uchwal~ i poddal j't pod glosowanie :
Zll podj~ciem glosowalo
J 0 radnyclz
przeciw
0
IVslrzymalo si~ od glosu
5 radllych
Uchwala N r XXV/256120 12 zostala podj~ta wi\!kszoSci'tglos6 w i stanowi zal'tcznik do protokolu
41 Projekt uehwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza Toszka
Post«powanie wyjasniaj'lce skarg« zgodn ie z decyzj't Rady Miej skiej przeprowadzila Komisja
Rewizyjna.Przewodnicz'tcy Komi sji Pan Herbelt Kocur przedstawil Radzie Miej skicj wyniki
przeprowadzonego post.,:powania, kt6re s'ljednoczesnie uzasadnieni em do uchwaly oraz
stanowisko Kom isji , kt6ra wi\!kszosci't glos 6w uznala skarg\! za bezzasadn't.
Radni nie wni d li uwag do wynik6w post«powania wyjasniaj'tcego i stanowiska Komisj i.
Przewodnicz'lcy Rady odczyta l uehwal~ 0 uznaniu s kargi za bczzasadnl! i poddal j!l. pod
glosowanie :
za podj~ciel11 glosowalo
6 radllych
przeciw
0
lVstrZYl11alo si(! od glow
9 radllyclt
Uchwa la Nr XXV/257120 12 zostala podj«ta wi\!kszosei'lg.los6w i stanowi zal'tcznik do protokolu
51 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2 12
Proj ekt dotyczy zwi\!kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie Gminy 0 dofinansowanie projcktu
"Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gminie Toszek - Twoj'l szans'l, na
szybsz'tpo moc" w wysokosci 14.040 zl
Projekt byl omawiany na po siedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budZetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy Komisji odczytal uchwal« i poddal j't pod glos owanie :
za podjl;!ciel11 glosowalo
J 5 radllycll
przeciw
0
0
wsfrzymalo si~ od glosu
Uchwala Nr XXV /258/20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'tcznik do protokolu.
61 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gmi ny Toszek na role 20 12
Projekt dotyczy zwit;kszenia dochod6w i wyd atk6w w budzecie Gminy 0 srodki w wysokosci
1.300 zl pochodz'tce z wynaj mu pornieszczenia strazni cy w Pniowie - z przeznaczcniem ich na
zakup bezobslugowego , elektrycznego ogrzewani a pomi eszczen asp w Pni owie.
Proj ekt byl omawiany na posiedzeniach Komisj i stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budZetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewo dnicz<1.cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j't pod glosowanie :
za podj~cie/1l glosowalo
J 5 rat/nyc"
przechv
0

6
wstrzymalo si~ od glosu
0
Uchwala Nr XXV/259/2012 zostala podj yta jednoglos ni e i stano wi zalqcznik do prolokolu.
7/ Projekl uchwaly w spraw ie : zmian w budzec ie Gmi ny TO S:cek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi~ks zenia dochod6w i wydatk6w w bud,zecie Gminy 0 srodki w wysokosci I 984
zl pochodz'l.ce z wynajmu sali - z przeznaczeniem ich na zakup wyposazenia 1 stol iki i krzesla 1dla
Publicznego Przedszkola w Toszku.
Proj ekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji slalych Rady Miejskiej.
Komi sja oswialy i Komisji budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'l.cy Rady Miejskiej odczytal u chwa l ~ i poddal j 'l. pod glosowanie :
za p odj~ciem glosowalo
J 5 radl/yclz
przeciw
0
wS1rzymalo si~ od glom
0
Uchwala Nr XXV /260120 12 zostala podj «taj ednoglosnie i Sla.nowi zal'l.cznik do pro tokolu.
81 rojekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Tos:~e k na rok 20 12
Projekt dotyczy uporz'l.dkowania klasyfikacji budzetowej oraz zmiany zal'l.cznika nr 4 do uchwaly
w sprawie uchwa le nia budzetu Gminy Toszek na rok 20 12 .
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komi sji stalych Rady Micjskiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wni osly uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwal« i poddal ja,.pod glosowanie :
za po dj~c iem glosowalo
J 5 rodnych
przeciw
0
IV.,'/rzymalo si~ od glOSll
0
Uchwala Nr XXV1261120 12 zostala podj~tajedn ogl os ni e i stanowi zalqanik do protokolu.
91 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rak 2012
Prajekt dotyczy zmniejszenia wydatk6w w Dz. 80 I rozdz. 80 II 0 w kwot~ 8.660 zl i zwi~kszenia
wydatk6w w Dz. 854 razdz. 8540 I 0 t~ sama,. kwotl( z przeznaczeniem sradk6w na wynagrodzcnia
dla opiek un6w swietlicy w Gimnazjum w Toszku.
Proj ekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady M iejskiej .
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wni osly uwag clo w/w projektu.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwal« i poddal pod glosowanie :
za podkciem glosowalo
J 5 rodl/yelt
pneciw
0
IVs/rzymalo si~ od glosu
0
Uchwala Nr XXV/262/2012 zostala podj «tajednoglosnie i stanowi zahtcznik do pratoko lu.
101 Pro,iekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rak 20 12
Projekt dotyczy zmniejszenia wydatk6w :
- w rozdz. 600 16 w zwi'l.zku z zakOl1czeniem przebudowy dr6 g gminnych - 4 8.000 zl
- w rozdz.71004 w zwi'l.zku z nie przyst'l,Picniem do zmainy plan6w zagospodarawlUlia
przeslrzennego - 88.000 zl
- w rozdz . 900 15 w zwi'l.zku z zakOllczeniem projektu oswiell enia skweru TO SZKOLAND- 5.600z1
- w rozdz. 90095 w zwi'l.zku z zakO!lczeniem projektu przebudowy budynku mieszkalnego przy
ul. Wiejsk iej w Paczynie 10.000 zl
- w rozdz. 92695 w zwi'l.zku z zakOl1czeniem remontu dachu szatni KS Zamkowiec - 6.000 zl
oraz zwi«kszeni a wydatk6w przeznaczeniem na :
- w rozdz. 75023 na biez'l.ce utrzymani e U rz~du - 50.535 zj
- w rozdz. 75095 na oplaty sqdowe i skladki czlonkowskie - 2.750 zl
- w rozdz.754l2 na zakup grzejnik6w na cz~sc garatowa. stratnicy w Pniowie - 5.600 zl
- w rozdz. 85202 na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z pobytem os6b w Domach Pomocy
Spolecznej - 47.3 00 zl
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- w rozdz. 900 15 na energi« elektrycznil oswietl enia ulic , pl ocow i skwerow za micsi,\c wrzcsien
i pazdziernik - 48.000 zl
- w rozdz. 921 09 na zakup i montaz kotla ce ntralnego ogrzewan ia do kotlowni w buc.lynkll
administracji CK "Zamek w To szku" - 3.4 15 zl
Proj ekt by! omawiany na pos iedzeniach Komi sj i stal ych Rady Mi ejski ej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wnios ly uwag do w/w projektu .
Przewo dni czilcy Rady Miej skiej odczyta! uchwa! ~ i podda! j ll pod g!osowanie :
za podjt;ciem glosowalo
15 radny ch
przeciw
0
IVstrzymalo sit; od glosu
0
Uchwala Nr XXV /263 /20 12 zostala podj «ta j ednoglosnie i stanowi zal:tcznik do prolokolu.
111 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gmi ny Toszek na rok 20 12
Z mian w proj ekcie dokonuj e s i ~ w celu dostosowania szczeg61owosc i wydatkow do ukladu
wykonawczego budzetu na rok 20 12.
Projekt byl omaw iany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej ski ej.
Komisja oswiaty i Ko misj a budZetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodni cz:tcy Rady Miej skiej odczytal uchwa!« i poddal j:t pod glosowan ie :
za p odjf{ciem glosolValo
15 radlly ch
przeciw
0
lV!itrzymlllo sif{ od glosu
0
Uchwala Nr XXV /264 /2012 zostal a podj ~ta j e dn oglosn i e i stanowi zal:tcznik do pro lokolll.
121 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie fi nansowej Gminy Toszek
na lata 20 12 - 201 8
Zmiany dotyczil wpro wadze nia dofi nansowania na rea li zacj~ projektu "Wykwal ifikowany ra!ownik
OSP w Gmini e Toszek - Twoj:tszansqna szybsz:t pomo c" oraz dotacj i dla Centrum Kullury , a
takZe korekty niekt6rych zapisow.
Projekt by! omawiany na posiedzen iach Komisj i stalych Rady Mi ejskiej .
Ko mi sj a oswiaty i Kom isja b udzetowa nie wni os!y uwag do w/w projektu.
Przewodnicz:tcy Rady Mi ej skiej odczyta! uch wa l ~ i poddal j:t pod glosowanie :
z{/ podji,!ciem glosow{/Io
15 radllych
przeciw
0
0
wstrzymalo sit; od glosu
Uchwala Nr X XV/265 /20 12 zosta!a podj«tajednog!osnie i stanowi zal:tczni k do prolokolu.

Ad.ll
Burmistrz Toszka udzi elil odpowiedzi na interpelacj e i zapytania :
I .radnej Potkowy - ko niecznosc pornalowani a pas6w zostanie zgloszona do Staroslwa
Powiatowego
2.radnej Klausy - liscie s:t sprz:ttane , ale z uwagi na och!odzenie spd aj:t one leraz szybciej ,
napewno b ~d:t one uprz:ttni«te.Na sali obecny j est Prezes REMON DI S , kt6ry dopi lnuje. aby t()
zostalo wykonane
3 .radnego Cedzicha - interpe lacja b~ d z ie rea li zowana , jednakZe do mies i:tca j est to niemoZliwe .
gdyz tylko na decyzjy Starostwa dotycz:tc:t pozwoleni a na wy c i ~c i c czeka si« miesi'l.c
4.radnego Bartnickiego :
ad.!
aI do Starostwa zgloszono partycypacj ~ w kosztach budowy chodni ka w Paczynie w wysokosci
100.00 0 z!
bl sprawie etap6w i termin6w budow y chodnika na dzien dzisiejszy brak decyzji
cl wyst[ijJi my do powiatu 0 udost~p ni e nie projektn - po otrzym aniu b~dzi e do wgl<tdu

r '(/

~ fC...

'

Iu.

8

ad.2.
W zamian za zrobieni e d rog powiatowyeh w roku ubieglym Powiat zrobil 1,2 km drogi w
Kotulinie od strony Bl otniey Strzeleckiej .W dalszych kwestiach toe zit si~ rozmowy - jak b~dq
znane szezegoly - zostanit przedstawione.Burmi strz zwrocil s i ~ do radnych powiatowych 0
wsparcie w tej sprawie.
ad.3
aI Kierownik OPS-u poinformowal , ze pracuj e w godzinach pracy O srodka Pomoey Spolecznej,
ktore s'1 takie same j ak godziny pracy Urz~d u Miejskiego ,a w i~c : ponied zialek , \~to..-ek ,
sroda od godz. 7.00 do godz. 15.00; czwartek w godz. 7.00 do 17.00 i piittck w goUz.
7. 00 - 13.00.
Nie ma wyznaczonych godzin przyj~ cia , a wszystkie zgloszenia telefoniczne S4 rejestrowane.
'0/ Komputery zos laly zakupione do obslugi realizowanych projektow.Dwa uzywanc komputery
przekazano do swietlic .Sit one wystarczaj itce do prowadzenia pro gramow ed llkncyjno 
zabawowych .Realizacja projektow nie polegala na zakupi e ko mpu(crow do swi etlic.

Ad.l2
Radny Janusz Konopka - w zwiitzku z informacja 0 planowanym remoncie ulic Lud owej
G6rnoslitskiej przypomnialo koniecznosci wykonania od wodnienia.
Burmistrz wyjasnil , ze przeprowadzil rozmowy z Powiatem w lej sprawie i ustalenia s'1 takie • ze
b~dit rob ili kompleksowo.
Radny Eugen iusz Kuc w imieniu Klubu rad nych zwrocil si~ z w niosk iem formalnym
o zabezpicczenie kwot y 38.000 zl fla adaptacj« Parku prz)' ul. Dworcowej - ez«sc prac zostanic
wykonanych spolecznie przez mieszk311eow.
Przewodniczitcy Rad y poddal wniosek pod glo sowanie :
ZII przyNciem wllioskll glosowalo
11 radl1yclr
p/'zeciw
0
4 rad/lycll
wslrzymalo sir; oil glom
W wyniku glosowani a wniosek Klubu radnych w i«kszosci q g losow zos tal przyj ~ty.
Pani Grazyna Piotrowska w imieniu m ieszkane6w Wilkowi czek - Litczek podzi"kowala za
wykonan ie drogi as falto wej .
Burrni strz Toszka poi nformowal , ze w przyszlym roku planuje siy wykonani e ok. 3,5 km takich
d ro g.
Radny KrzysztofI3a rtnicki w imieniu Klubu rad nych zglosil wniosek for malny polegajqcy nu
zobowi'1zaniu Komisji Rewizyjnej do niezwlocznego zbadan ia i przedstawienia na najbli:i:szej SesJ I
Rady Miejskiej caloksztaltu dzialan Burmistrza i Wiceburmi strz Toszka z przeprowadzonych
dotyc hczas w odni es ieniu do inwestycji pod nazwit "Budowa kom pleksu boisk sportowych w
ramach programu
Moj e I3oisko - ORLIK 20 12 " . Wniosek zostal zgloszony n3 pismie i stanow i zalitcznik do
protokolu.
Bum1istrz Toszka podkreslil , ze firma nie zrealizowala umowy.
PrzewodnicZitcy Rady Miej ski ej w Toszku poddal wniosek pod glosowanie :
za p rzyjr;ciell1 wllioskll glosowafo
5 Null/yell
przeciw
2 radll)icft
8 radllycll
wstrzymafo sir; or! gloStl
W wyniku glo sowania wi~kszosciit glosow wni osek Klubu radn ych zostal przyj«ly.
j

Ad.J3
Przewod niczitcy Rady M iej skiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka wraz z B urm islrzem Toszka

9

wryczyli nagrody ksi'lzkowe uczniom placowek oswiatowych z terenu Gminy Toszek za SLczeg6lne
os i'1.gni"cia w konkursach ,zawodach itp. na szczeb lu ponadgmiruwm.

Po wyczerpaniu porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy Rady MieJskiej w Toszku Pan l reneusz
Kokoszka podziykowal zebranym za udzial i zakonczyl obrady Sesji.
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Toszek, 31 paidziernika 2012r

Pan (rcneusz Kokoszka
Pl'zcwodniczllcy Rady Miejskiej w Toszku
W niosek formal oy
Szanowny Panic Przewodnicz~cy, Wysoka Radol

Par~

micsiycy temu nasza Gmina przyst'lpila do budowy kompleksu boisk sportowych

w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 20U". Jak wiemy w przetargu wytoniono fimll;:
Polcourt S.A, kt6ra jak siy moma dowicdziec chociazby z internetu, posinda bogate
doswiadczenia w prowadzeniu tego typu inwestycji sportowych na terenie catej Polski.
Mysly, it smiaio moZna stwierdzic, ze obecnie jest to krajowy potentat w rcalizacji lego typll
przedsiywziyc. Niemniej jednak jak wszyscy jui: wiemy ze zdawkowego artykulu
zamieszczonego w "Po troszku

0

Tosz1.'U", dziwnym trafem tylko w naszej gminie firma ta nie

stanyla na wysokosci zadania. ezy to zwykly zbieg okoli cznosci, czy raz'lca niekornpelencja
naszych wladz wykonawczych? Nastypstwem moze byc poniesienie strat fin ansowych przez
Groin y Toszek w zwi'lZkn z duZym prawdopodobienstwem dotycZ<\cym koniecznosci
prowadzenia zmudnych postypowan s'ldowych, ·a w przypadku przegranej - wyplaty wysokich
odszkodowait.
W zwi'l7Jru z powyzszym jak i w z\vi¥ku ze sprzecznymi informacjami jakie obiegaj1\ nasze
srodowisko, a w szczeg61nosci w obliczu realnego zagwZenia koniecznosci q wyplat wysokicn
odszkodowait z budzetu Gminy Toszek, wnoszy na

r~ce

Pana Przewodnicz'!cego Rady

Miejskicj w Toszku wniosek formalny Klubu radnych Z rozs'ldkiem dla rozwoju Toszka.

Wniosek formalny polcga na zobowi'lZaniu Komisji Rewizyjnej do niezwlocznego zbadania i
przedstawienia na najbJizszej Sesji Rady Miejskiej w Toszku, caloksztahu dzialan Burmistrza
i Wiceburmistrz Toszka przeprowadzonych dotychczas w odniesieniu do inwestycji pod
nazw'l : "Budowa kompleksu boisk sportowycb w ramacb prog ra mu ,,Moje Boisko Orlik 2012".
W szczeg61nosci wnosimy
•

0 :

WYSfuchanie przedstawicieli poprzedniego wykonawcy lj . finn y Polcoun S.A. w
zwi¥ku z koniecznosci'l ustalenia wszelkich okolicZllosci jakie mialy wplyw na
zerwanie przez Burmistrza Toszka umowy na budowy ww. kompleksu;

•

Zbadanie wszelkiej korcspondencji prowadzonej pomi"dzy wykonawcq a inwestorcm
tj.

Gmin~

Toszek, w celu ustalenia chronologii wydarzeil

prowadz~cych

do zerwania

umowy;
•

Zbadanie ezy dokumentaeja projektowa ww. inwestycji zawierala bl"dy projektowe, a
jeW tak, to kto i w jakim zakresie odpowiada za ten stan rzeczy?;

•

Ustalenie czy potenejalnie

wyst"puj~ce

w projekcie bl"dy projektowe mialy wplyw na

terminowosc wykonywanych prac budowlanyeh?
•

Czy doehowano wszelkich procedur zwiijZanych z uzyskaniem pozwolenia na budow y
wszystkich elementow infrastruktury wchod~cyeh w sHad ww. obiektu?

•

Przegl'ld dziennika budowy;

•

Zbadanie na jakim etapie inwestycja zostala przerwana, oraz czy nast'lpilo przckazanie
plaeu budowy potwierdzone dokumentami ;

•

Zbadanie czy Pani Barbara Kulej

pe!ni~c'l

funkej" inspektora nadzoru z ramienia

Burrnistrza Toszka miala wszelkie uprawnienia

niezb~dne

do pe!nienia tej funkcji 

kopie uprawnien;
•

ofert~

Ustalenie w jakim trybie zamowienia publicznego wybrano

na nadz6r nad

realizacj'l ww. inwestycji.
•

W zwiijZku z pogloskami prosimy

0

zbadanie cry inspektor nadzoru nie przekroczyl

swyeh uprawnien samowolnie ingeruj'le w

specyfikacj~

dot. material6w

niezb~dnyeh

do przeprowadzen ia budowy, a w szezeg61nosei poprzez wskazywaoie konkreloych
dostaweow tyehze materialow. W szezegolnosei chodzi Iu

0

dostawy kruszywa i

traw~ .

•

Ustalenie ezy i w jakim zakresie Speeyfikaeja Tstotnyeh Warunk6w Zamowienia
dopuszezala

zaWleraOla

moi:liwosc

podwykonawcarni bez informowania

0

um6w

przez

glownego

wykonawc"

z

tym fakcie inwestora tj . Gmin .. Toszek. Jesli

zas SIWZ nie zawieral takiego zapisu, to kto ponosi za to odpowiedzialnosc.
J ak wicmy chodzi tu

W zwi,!z}(u

Z podj~t'l

0 ochron~

jakis ezas temu

interes spoleczny, wnosimy
taue

0

intercsu naszych lolmlnych przedsit;bio reow.

0

uchwal~

RM, a w szczeg61nosei z uwagi na wainy

nagrywanie wszystkiGh posiedzefl Komi sji Rewizyjnej , a

niezwloczne publikowanie stenogramow ty,; h posiedzen na stronic BIP Gminy

Toszek.
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