Protok61 Nr XXVlI20 12
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra
odbyla si~ 21listopada 2012 r. 0 godz. 17.oo

Porz"dek obrad , lista obecnosci radnych i soltys6w stano wi " zal"cznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz"cy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka , ktory
przewodniczyl obradom.
Pan Kokoszka otworzyl XXVI Sesj'i' Rady Miej skiej powita! zebranych i poinformowal , ze zgodnie
z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"dzie gminnym / Dz. U z 200 I r. Nr 142 , poz. 1591
z p6in.zm. / na Sesji obecnych jest 14 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwal.
Nieobecny radny na Sesji Pan Eugeniusz Kuc.
W obradach uczestniczyli :
I.Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
2. Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mr6zek
3.Skarbnik Gminy
Pani KJ.·ystyna Roszak
4.Sekretarz Gminy
Pan Mateusz Papkala
5.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
6.Prezes REMONDIS
Pan Bartosz Straszak
7.Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artur Czok
8.Kierowni k OPS
Pan Jakub Janiak
9.Kierownik ref. IKP
Pan Bernard Cebula
1O.Kierownik ref. POL
Pani Jolanta Widlo
Pan Piotr Koziol
II.Kierownik ZOPO
12.Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
13.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbi eta W6jcik
14.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
15.Radny rady Powiatu
Pan And rzej Kurek
16. Mieszkaflcy Gminy
17.Inspektor ds.ob slugi Rady Mi ejskiej
Pani Dorota Piecha
Pan Kokoszka poinform owal ,ze dzisiejsze obrady Sesji s"nagrywane.
Przewodniczy Rady powital obecn" na Sesji Pani" Fe licj~ Siebielec z Osrodka Doradztwa
Rolniczego i odda! jej glos w celu przedstawienia wsp61pracy z rolnikami gminy.
Pani Siebielec pracownikPowiatowego Zespolu Doradctwa Rolniczego w Gliwicach
poinformowala, ze zostala oddel egowana do Gminy Toszekjako opiekun rolnik6w i spraw
zwi"znych z rolnictwem.Zwr6cila si~ do obecnych , a w szczeg6 lnosci do sohys6w 0 pomoc w
nawi"zaniu kontakt6w i wsp6!pracy z rolnikami D yzury b~d " 2 razy w miesi"cu , jezeli b~ dzie
potrzeba , b'i'd" one cz~stsze , ponadto b~dzie praca w terenie.W najblizszym czasie / pod koniec
lutego/ b~d zi e zorganizowane szkolenie na temat zas ad wzajemnej zgodnosci , a w marcu 
kwietniu kursy dl a kombaj nist6w.
W zwi"zku z tym , ze soltysi nie wniesli pytan do propozycji pracy Pan Przewodnicz'l.cy
podzi~kowal Pani Siebielec za prezentacj~.
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Ad.2
Burmistrz Toszka wniosl a uzupe!nienie porz~dku obrad Sesji w pkt.9 - Podj«cie uchwal - 0 projekt
uchwa!y w sprawie : zrnian w w ielo letni ej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2012-2018
za. przyjf!ciem IIZllpellliellia glosowalo
14 radnych
przeciw
0
0
ws/rzymalo sif! od glosll
Uzupeffiienie porz'ldku obrad Sesji zostalo przyj\,te jednoglosnie.
Ad .3
Przewodnicz~cy

Rady podda! pod glosowanie : przyj«cie

porz~dku

obrad wraz z przeglosowan'l

zmlan ~ :
za przyj(!ciem glosowalo
14 rad/lyclt
przeciw
o
ws/rzymalo sif! od glosu
o
Porz~dek obrad Sesj i zostal przyj\'ty jednoglosnie.

Ad.4

Radni nie wniesli uwag do protokolu z ostatniej Sesji .
za przyjf!ciem pr%kolll glosowa/o
13 radnycb
przeciw
0
1 radllY
ws/rzymalo sif! od glom
Protok61 zostal przyj«ty wi«kszosci'l glosOw.
Ad.S
Radni nie zglosili interpelacji.
Ad.6
Obecni na sali obrad soltysi nie zabrali glosu.
Ad.7
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie od I.Xl.2012 r. do 20.xI.2012
Radni nie wniesli uwag do w/w sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi zal ~cznik do protokolu.

f.

Ad.8
Zatwierdzenie do konsllltacji :
11 Projektu uchwaly w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu ProfiJaktyki • Przeciwdzialania
i Rozwi'lZywania ProbJem6w Alkoholowych , Narkomanii oraz Przemocy w rodzinie w Gminie
Toszek na rok 2013
Projekt by! szczegolowo omawiany na wspo lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskicj.
Radni nie wniesli llwag do w/w projektu .
Przewodnicz'lcy odczytal i poddal projekt pod glosowanie :
za zalwierdze/liem do kO/lsul/acji glosowalo
14 rad/lych
przeciw
0
0
wstrzymalo sit! od glosu
Projekt zatwierd zono do konsultacji j ednoglosnie.
21 Projekt uchwaly w sprawie : uchwaJenia Regulaminll lltrzymania czysto sci i porz'ldku na t reI1lt!
Miasta i Gminy Toszek.
Proj ekt by! szczegolowo omawiany na wspoJnym posiedzenill Komisji stalych Rady M iejskiej.
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Radni nie wnieSli uwag do w/w proj ektu.
Przewodniczl:\.cy odczytal projekt i poddal go pod glosowanie :
14 radllych
za zalwierdzelliem do k0I1S11ltacji glosowalo
przeciw
0
wsfrzymalo sire od glostl
0
Projekt zatwierdzono do konsultacji jednoglosnie
31 Projekt uchwaly w sprawie : szczeg610wego sposobu i zakres u swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych i zagospodarowania tych odpad6w , w zamian za ui szczon'l
oplat« za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt byl szczeg610wo omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalyeh Rady Miejskiej .
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu.
Przewodniczl:\.cy odczyta! uchwai« i poddal jl:\. pod glosowanie :
14 mdl1Yclz
za zatwierdzelliem do k0l1s11ltacji glosowalo
p~~

0

wsfrzymillo sire od glOSll
0
Projekt zatwierdzono do konsultacji jednoglosnie.
41 Projekt uchwaly w sprawie : okreslenia "Programu opieki nad zwierz';!tami bezdomnymi OrUz
zapobiegania bezdomnosci zwierz na teren ie Miasta i Gminy Toszek w 201 3 roku "
Projekt byl szczeg6!owo omawiany na wsp6lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskicj .
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy odczytal proj ekt i poddal go pod glosowanie :
Zil Ziltwierdzenieul do kOIlSllltilcji glosowalo
14 rildnych
0
przeciw
wSfrzymillo sire od glos/I
0
Projekt zatwierdzono do konsultacj i jednoglo snie.

Ad.9
II Projekt uchwaly w sprawie : zatwi erdzenia taryf cen i stawek oplaty za zbiorowe zaopatrzeni e
w wod';! i zbiorowe odprowadzanie sci ek6w na lerenie Gminy To szek oraz ustalenia wysokosci
doplaty do taryfy za odprowadzanie sciek6w.
Wniosek taryfowy byl szczeg61owo analizowany na wsp61n ym posiedzeniu Komisji stalych Rady
Miejskiej.Radni nie wniesli uwag do zlozonego wniosku, a w wyniku dyskusji zaproponowano dla
I grupy odbiorc6w doplat';! do zbiorowego odprowadzania sciek6w w wysokosci 3 zl 1m3 bruHo.
Przewodniczl:\.cy Rady poinformowal soltys6w i mieszkanc6w , ze podwyzlca ceny wody i sciekow
wynosi 2 ,7% , obnizono oplal';! stall:\. dla przedsi~biorstw - jest zr6wnana do wysokosci j ak'l.
ponoszl:\. gospodarstwa dom owe.
Prezes REMONDIS dodal , ze wyr6wnano r6wniez 0 3% stawk,;! oplaty za wodlC dla
przedsi\!biorc6w - wynosic ona bICdzie tyle co dla gospodarstw domowych.
Przewodniczl:\.cy Rady poddal pod glosowanie : zatwierdzenie wniosku dotycz'lcego taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodlC i zbiorowe odprowadzanie sciek 6w :
za zafwierdzelliem glosowalo
14 rildnych
przeciw
0
wsfrzyma!o sire od gloslI
0
Wni osek 0 taryfy zosta! zatwierdzony jednoglosnie .
Pan Kokoszka odczytal uchwaiIC I z kwotl:\. doplaty do zbiorowego odprowadzania sciek6w w
wysokosci 3 zl 1m3 brutto I i poddal jl:\.pod glosowanie :
Zil opodjreciem llchwil/y glosowiI{o 14 mdl1ycll
p rzeciw
0
wstrzyma{o sire od glosll
0
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W wyniku glosowania uchwala Nr XXVI1266/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi
zalqczni k do protokolu.
21 Projekt uchwaly w sprawie : ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie
miasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku na rok 2013.
Przewodniczqcy Rady poinformowal , ze podatki zostaly podniesione 0 4%~. 0 stopien inflacji
planowany w przyszlym roku.
Na wsp61nym posied zeniu Komisji stalych radni uzgodnili wysokosci podatku w poszczeg61nych
grupach tj. : od grunt6w; od budynk6w lub ich c z~sci oraz od wartosci budowli oraz przedstawili
propozycj~ zwolnien od podatku.
Na Sesji radni nie wniesli uwag.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddal jq pod glosowanie :
za podj~cie/1l 11chwaly glosowalo
13 radllych
przeciw
0
IVsfrzymal si~ od glosll
1 radny
Uchwala Nr XXVI/267/2012 zostala podj.,:ta wi~kszosc iq glo s6w i stanowi zalqcznik do protokolu.
31 Projekt uchwaly w sprawie : ustalenia wysokosci stawek i zwolnien w podatku od srodk6w
transportowych
Na wsp61nym posiedzeniu Komisji stal ych ustalono 4% wzrost podatku od srod k6w
transportowych w stosunku do roku ubieglego i zaproponowano zwolnienie od podatko dla
autobus6w wykorzystywanych do dowozu dzieci do szk61 nie przeznaczonych na dzialalnosc
gospodarczq .
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytat uchwat~ i poddat jqpod glosowanie :
za podj~ciem giosowaio
14 radnych
0
przeciw
wsfrZYlllaio si~ od giOSll
0
Uchwala Nr XXVI/268/2012 zostala podj ~tajednoglosnie i stano wi zalqcznik do protokolu.
41 Projekt uchwal y w sprawie : oplaty targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek
w roku 20 13
Radni na wsp61nym posiedzeniu Komisj i stalych przychylili si~ do 4% wzrostu oplaty targowej
oraz zaakceptowali 7% wynagrodzenie za inkaso .
Na Sesji nie wniesiono uwag do w/w projektu.
Przewodniczqcy odczytal uchwal~ i poddal ja pod glosowanie :
za podj~ciem uch waly giosowaio
14 radllych
p rzeciw
0
wsfrZYlllaio si~ od giosu
0
Uchwala Nr XXVI/2 69/2012 zostala podj~ta jednoglo snie i stano wi zalqcznik do protokolu.
51 Projekt uchwaly w sprawie : oplaty od posiadania ps6w na terenie gminy i miasta Toszek
na rok 2013
Wzorem roku ubieglego radni na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych zaproponowali oplat~ od
posiadania ps6w w wysokosci 20z1 i zwo lnieni e od oplaty jednego psa utrzymywanego przez
podatnika podatku od nieruchomosci w celu pilnowania gospodarstwa domowego.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddal jq pod glosowanie :
za podj~ciem uchwaly giosowaio
14 radllych
przeciw
0
IVsfrZYlllaio si~ od giosll
Uchwala Nr XXVII270/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
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61 Projekt uchwaJy w sprawie : obnizenia sredniej ceny skupu za olaes pierwszych trzech
kwartal6w 2012 roku b~d'lc ej podstaw'l obliczenia podatku ro1n ego na 2013 r.
Na wsp61nym po siedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej radni zaproponowali obnizenie sredniej
ccny skupu zyta do kwoty 68,27 zJ za 1 dt tj . 0 10%.
Na Sesj i nie wniesiono uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz'lCY Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l pod glosowanie :
13 radnych
za podjfciem lIchwaly glosowalo
przeciw
1 radl1Y
wstrzymalo sif od glosu
0
Uchwala Nr XXVI/27112012 zostaJa podj~ta wi",kszosci'l glos6w i stanowi za1'lcznik do pmtokolu.
71 Projekt uchwal y w sprawie : zarz'ldzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego , podalku
od nieruchomosci i podatku Idnego od os6b fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na
terenie soJectw.
Projekt uchwaly byJ analizowany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miej skiej .Radni
okreslili wynagrodzenie za inkaso w wysokosci 8% sumy naleznosci pobranych na terenie
so lectwa .
Na Sesji nie wniesiono uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytaJ uchwaJ~ i poddaJ j'lpod gJosowanie :
14 radnych
za podhciem glosowalo
przeciw
0
wstrzymalo sif od gloslf
0
Uchwala Nr XXV 11272/2 0 12 zostala podj ~taj edno glosnie i stanowi zaJ'lcznik do protokolu.
81 Projekt uchwaly w sprawie : Programu wsp61pracy Gminy Toszek w roku 2013 z organizacjami
pozarzq,dowymi oraz podmiotami , 0 kt6rych mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzi alalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
Po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarz'ldowymi projekt uchwaly wr6cil pod
obrady Komisji .Radni na wsp61nym posiedzeniu uwzg l~dnili w uchwale propozycje Fundacji
FRIS.
Radna Irena Klausa zwr6cila si<;: 0 wyjasnienie co to takiego Fund acja Rozwoju Inicjatyw
SpoJecznych ?
Selaetarz Gminy Pan Mateusz Papkal a wyjasnil , ze organizacja powstala w maju tego roku , kt6ra
w swoim statucie ma wpisany caly zakres pozytku publicznego i wolontariatu .Fundacja ta w
ramach konsultacji zglosila wpisanie 4 zapis6w dotycz'lcych mi",dzy innymi promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej os6b pozostaj'lcych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy ,
dzialalnosci wspomagaj'lcych rozw6j gospodarczy w tym rozw6j przedsi~biorczosci , a takZe
upowszechniania i ochrony wolnosci praw czlowieka oraz swob6d obywatelskich ,
upowszechniania i ochrony praw konsumenta oraz dzialalnosci na rzecz rodziny , macierzynstwa i
rodzicielstwa i ochrony praw dziecka .lest to nowa organizacja , kt6ra wychodzi naprzeciw lezom
niekt6rych radnych , aby udzielac poradnictwa dla mieszkanc6w gminy Toszek.
Przewodniczitcy odczytal uchwal", i poddalj'lpod glosowanie :
za podjfciem uchwaly glosowalo
14 radnych
przeciw
0
wstrzymalo si~ od gloS/l
0
Uchwala N r X XVII273/2 012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi za1'lcznik do protokolu.
91 Projekt uchwaly w sprawie : wyboru melody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej oplaty i ustalenia stawki oplaty za pojemnik
Projekt uchwaly po konsultacjach wr6cil pod obrady Komisji.W trakcie konsultacji nie zostaly
zglos zone zadne dodatkowe uwagi .Na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej
radni zaakceptowali metody i oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal jq pod glosowanie :
za podj,/ciem giosowa/o
13 radllycll
przeciw
0
wsfrzyma[ si~ od giosl/
1 radllY
Uchwala Nr XXVI/274/20 12 zostala podj «ta wi«kszosciq glos6w i stanowi zalqcznik do ptotokolu.
101 Projekt uchwaly w sprawie : terminu cz«stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Projekt po konsultacjach wr6cil pod obrady Komisji .W trakcie konsultacji nie nie zgloszono uwag
do projektu.Radni zaakceptowali tresc w/w projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal jq pod glosowanie :
za podj~ciem /lellwaly glosowalo
14 radllycll
przeciJv
0
wsfrzymalo si~ od glos/l
0
Uchwala nr XXVIl275 zostala podj«ta jednoglosnie i stano wi zalqcznik do protokolu.
III Projekt uchwaly w sprawie : wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skladanej przez wlasciciela nieruchomosci.
W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do w/w projektu uchwaly .
Radni na wsp61nym posiedzeniu nie wnieSli uwag do om6wionego projektu uchwaly.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal jq pod glosowanie :
za podj~ciem /lc/zwaly glosowalo
14 radllycll
przeciw
0
wsfrzymalo si~ od glom
0
Uchwala Nr XXVl/276/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
121 Projekt uchwaly w sprawie : przyj«cia informacji Burmistrza Toszka 0 stanie realizacj i
zadari. oswiatowych za rok szkolny 2011 /2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego
Projekt uchwaly wraz informacjq byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji Rady Miej skiej .
Radny Herbert Kocur zwracajqc si« do Dyrektora Gimnazjum zwr6cil si« 0 wyjasnienie zapisu
pkt.5 przy ujemnych stronach plac6wki Gimnazjum w brzmieniu : "wliczanie dochod6w z wynajmu
pomieszczeri. szkoly w budzet szkoly , co w spos6b automatyczny powoduje dziur« w budzecie
szkoly w momencie wypowiedzenia przez wynajmujqcychjakiejkolwiek z um6w"
Pan Podbrozny wyjasnil , ze srodki z dochod6w Sq uj«te w budzet szkoly . W ramach tych srodk6w
planuje si« jakies drobne remonty lub zakupy.W przypadku wypowiedzenia kt6rejkolwiek umowy
wynajmu pojawia si« "dziura" i mozliwosc realizacji tych plan6w si« zmniejsza.
Skarbnik Gminy dodala , ze nie zgadza si« z wyjasnieniami Dyrektora Gimnazjum , gdyz dochody
z wynajmu nie maj q nic wsp61nego z wydatkami.Srodki na wydatki plac6wki Sq zabezpiecwne w
budzecie Gminy.
Przewodniczqcy Rady Pan Ireneusz Kokoszka zwr6cil si« do Kierownika ZOPO 0 wyjasnieni :
11 co jest powodem najnizszych wynik6w w SP w Kotulnie i jak rozumiec wyjasnienia DyreklOra
plac6wki "Uczniowie osiqgnf(li wynik na miar~ swoich mozliwosci i adekwatny do wysilku jaki
wlozyli nauczyciele w przygotowanie ucmi6w " ?
21 w ofercie ponadprogramowej SP w Kotulinie podano , ze "Od kwietnia w szkole nauczyciele
i uczniowie z inicjatywy samorzqdu uczniowskiego przeprowadzili akcj~ zbierania zakr«tek ,
kt6re zostaly przekazane stowarzyszeniu "Razem dla Kotulina" , a nic takiego siC; nie stalo ?
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddal jq pod glosowanic :
za podj?ciem /lcl! waly glosowalo
14 radnyc/z
przeciw
0
wsfrzymalo si~ od glos/l
0
Uchwala nr XXVI/277/2012 zostala podj«tajednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
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131 Projekt uchwaly w sprawie : uchylenia uchwal Rady Miejskiej w Toszkuz dnia 26 wrzesni
2012 r. Nr XXIV/244/2012 oraz Nr XXIV/245/2012
Uchylone uchwaly dotycz'l okreslenia obwod6w publicznych SP w Toszku oraz Girnnazjum w
Toszku.Zgodnie z opini'l Nadzoru Prawnego Wojewody w/w uchwal nie powinno si« podejmowac
w trakcie roku szkolnego , tylko przed jego rozpocz«ciem.
Radni na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych nie wniesli uwag do om6wionego projektu
uchwaly.
Przewodnicz'lcy Rady odczyta! uchwa!~ i podda! j'lpod glosowanie :
za podj~ciem glosowal0
14 radl1yeh
przeeiw
0
wstrzymalo si~ od gloSl/.
0
Uchwala Nr XXVII278/2012 zostala podj«tajednog!osnie i stanowi za1'lcznik do protokol u.
141 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Proj ekt dotyczy zwi«kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie gminy 0 kwo t~ 2.000 zl I
darowizna I z przeznaczeniem jej na promocj « Gminy Toszek.
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej .
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal« i poddal j'lpod glosowanie :
za podkciem glosowalo
14 radl1ycll
pr<.eciw
0
0
wstrzymlIlo si(! od glow
Uchwala Nr XXVII279/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protokolu.
lS I Proj ekt uchwa!y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi,<kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie 0 kwote 4.200 zl I wplywy z
wynajmu pomieszczen I z przeznaczeniem ich na zakup przemys!owej patelni elektrycznej do
kuchni i na konserwacj« dzwigu dla SP w Toszku.
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej.
Radni nie wn iesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal« i poddal j'l pod g!osowanie :
za podkciem glosowalo
14 rlIdl1Ych
przeeiw
0
0
wstrzymlIlo si~ od glosu
Uchwa!a Nr XXVI/280/2012 zostala podj«ta jednoglosnie i stanowi za1'lcznik do protoko!u.
161 Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzeci e Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi «kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie Gminy I srodki pochodz'lce z
wynajmu sali gimnastycznej oraz wplaty rodzic6w za mleko I 0 kwot« 590 zl z przeZllaczeniem jej
na zakup tablic suchoscieralnych do sallekcyj nych w SP w Kotulini e oraz na zakup mleka dla
dzi eci 4 letnich w oddziale przedszkolnym przy SP w Kotulinie .
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej.
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal« i poddalj'lpod glosowanie :
za podj(!ciem glosowalo
14 radl/yeb
przeciw
0
wstrzymalo sit;od glosu
0
Uchwala Nr XXVII28 1/20 12 zostala p odj~taj edn oglos ni e i stanowi za1'lcznik do protokolu.
171 Projekt uchwal y w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi«kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie Gminy 0 kwot~ 9.000 zl
- dofinasowanie projektu Comenius - z przeznaczeniem ich na realizacj« zadafl Projektu
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisj i stalych Rady Miejskiej.
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Radni ni e wni esli uag do w/w projektu.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal~ i poddalj'tpod glosowanie :
za podkciem glosowalo
14 radl1ych
przeciw
0
0
wslrzymalo si? od glOSIl
Uchwala Nr XXVI/282/20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'tcznik do protokolu.
181 Proj ekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy kosm etycznych poprawek w uchwale Nr XXV/264/2 012 podj\!tej na Sesj i w dniu
31 paidziernika 2012 r.
Projekt byl om6wiony na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Mi ejskiej .
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uch wal~ i poddalj'tpod glosowanie:
za podkciem glosowalo
14 rad/lych
przeciw
0
wstrzymalo si? od glOSIl
0
Uchwala Nr XXV1I2 83/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zahtcznik do protokolu.
191 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwiykszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie 0 kwot\! 255 zl I wplywy z
wynaj mu swietlicy I z przeznaczeniem jej na zakup doposazenia do switliy wiejskiej w
Boguszycach.
Radni nie wnieSli uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz'tcy Rad y odczytal uch wa l ~ i poddal j 'tPod glosowanie :
za podj?ciem glosowalo
14 radny c//
przeciw
0
wslrzymalo si? od glosu
0
Uchwala Nr XXVlI284/2 012 zostala podj<;:ta jednoglosnie i stanowi zal'tcznik do protokolu.
201 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi<;:kszenia dochod6w i wydatk6w 0 kwot\! 25 .723,67 zl- rozliczenie projektu
"Dobry start - dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy Grniny
Toszek"z przeznaczenim ich na :
- malowanie korytarzy , sallekcyjnych , zakup material6w do doprowadzenia cieplej wody do
um ywalek uczni6w w SP w Toszku , Kotulinie , Paczynie i Pniowie
- cz\!s ci owy zakup kafelek do remontu korytarza przy sali gimnastycznej w Gimnazj um w Toszku.
Radni nie wniesli uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal" i poddal i't pod g!osowanie :
za podkciem glosowalo
14 radllych
0
p rzeciw
wstrzymalo si? od glom
0
Uchwa!a N r XXVIl2 8S /20 12 zostala podj\!ta jednoglosnie i stanowi zal1tcznik do protokolu.
211 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w wieloletniej progno zie fm ansowej Gminy To szek
na lata 2012 - 2018.
Projekt jest konsekwencj1t wczesniej podj<;:tych uchwal.
Radni nie wnies li uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwa!\! i poddal j't pod glosowanie :
za podj?ciem glosowalo
14 radllYch.
przeciw
0
0
wstrzymalo si~ od glOSIl
Uchwala Nr XXV l/286/201 2 zosta!a podj~tajednog!osnie i stanowi za!l(cznik do protokolu.
Przewodnicz1tcy Rady zaproponowa! 10 min przerwy
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Po przerwie :
AII . t O

Na dzisiejszej Sesji interpelacji nie zgloszono.

Ad.l1
Radny Andrzej Morciniec w imieniu Towarzystwa Ziemii Toszeckiej poinformowal mieszkru1cow i
radnych , ze za tydzieri w czwartek 0 godz. 19.00 odb~dzie si~ spotkanie Burmistrza , radnych z
Toszka oraz radnych powiatowych z mieszkar1cami.Spotkanie odb~dzie s i ~ na Zamku w Toszku
w sali Rycerskiej.
Soltys Kotliszowic Pani Gertruda Musiol zapytal a : czy na solectwach b~dqjeszcze te duze
kontenery?
Z-ca Burmistrza poinfomowala , ze b«dq wielkogabaryty.
Kolejne pytanie Pani Musiol dotyczylo : czy jest mozliwosc , aby w przyszlym roku Burmistrz
przeprowadzil ze dwa spotkania z sottysami .So ttysow bolq rozne rzeczy , a nie majq gdzie 0 tym
powiedziec.Ponadto podano , ze byly kons ultacj e spoleczne w sprawie oplat za smieci , ale gdzie ?
Przewodniczqcy Rady poinformowal , ze jedna Sesja wczesniej , byly projekty uchwal
zatwierdzane do konsultacji - po czym znalazly si« w intemecie.
Pani Musiol podkreslila , ze ceny skupu mi«sa i mleka idq w dol, a op lat jest coraz wi«cej.
W odpowiedzi na zapytanie Pani Musiol Burmistrz Toszka poinformowal, ze oczywiSc" e tak.ic
spotkania sa.. mozliwe i zach~cil aby w przypadku probJemu przyj sc kazdego dni a do Urz«du na
rozmow« - nie rna z tym problemu jestesmy do dyspozycji i nie trzeba czekac na spotkanie.
Natomiast spotkanie mozna zorganizowac swoja.. droga.. - jezeli b«dzie taka potrzeba mozemy sic<
spotykac nawet co miesiqc . Jezeli chodzi 0 konsultacj e i ustaw« "smieciowa.." - to na ostatniej Sesji
bylo mowione , ze proj ekty uchwal ida.. do konsultacji.Byly one wylozone i kazdy mogl do nieh
zaj rzec i wni eSc swoje uwagi.N a dzieIi dzisiejszy Gmina Toszek , Wielowies i Rudziniec rna
ustalone stawki na 8 zl - chcielibysmy , aby to bylo 8 zl - niestety wszystkie znaki na niebie
wskazuj a.., ze b~dzie to duZo wi«cej ,ale 0 tym nie b~d ziem y decydowac my , tylko firmy , k'tore
przystapia.. do przetargu .Rzqd nalozy l na gminy ten obowiq:zek i musimy go wypelnic , jezeli nie to
po 1 stycznia Wojewoda rna prawo nam uchwaly narzucic i nikt sie nie b~dzi e pytal czy chcemy 8 ,
10 czy 15 zl. Tak naprawd~ to zweryfikuje rynek bo to finny, ktore przysta,.pia..do przetargu
zdecyduj a.. za ile te odpady od nas b~da.. odbierane .Od pocza..tku przyszlego roku w tym temacic
b ~dzie szeroka akcja informacyj na mi~d zy innymi przez naszq gazetk~ dJa mieszkaIicow , aby
kaZdy mial swiadomose z czym ten nowy system si« wia..ze i za co tak naprawd« placimy.
Do tej pory podpisywano umow« z firma.., ktora smiec i odbi erala .Smieci te Ja..dowaly na wysypisku
i nas nic wi~cej nie interesowalo.Tak naprawd~ byla to opl ata za przewiezienie smieci na wysypisko
i skladowanie na wysypisku .Na dzieIi dzisiejszy nowa ustawa smieciowa to zmi enila.My jako
producenci odpadow musimy zaplacie za ich przetworzenie - nie rna skladowania na wysypisku 
smieci musza.. bye przetworzone i wrocic do obiegu jako surowce wtome - i dlatego ten system jest
drozszy.Placimy za odebranie i przetworzenie - nie rna sklad owania.Duzo uczestnicz;; z umymi
W ojtami i Burmistrzami w spotkaniach w tym temacie i wszyscy mowia.. glosno 0 tym , ze
prawdziwe stawki dla gminy wieJkosci Toszka z solectwam i to jest mi~d zy 11, a 12 zl od osoby , a
Tak naprawd~ zobaczym y po przetargu - powiem tylko tyle, ze sa.. mi asta , ktore maj '1 uehwolonc
grubo powyzej 20 z! .Stawka 8,9 zl jest najcz~sc i ej spotykana . W pia..tek odbylo si~ spotkanie w
Katowicach SL'1skiego Zwiqzku Gmin i Powi at6w z naszy nadzorem prawnym I reprezentanci
Wojewody i RlO I i tam wyraznie padlo , ze kazda stawka , ktora wedlug nieh b~d zie zanit ona - to
uchwaly b~d '1 wracaly do poprawki.Dokladnie 0 tych cena ch b«dziemy mogli rozmawiac po roku ,
gdyz po tym okresie b«dziemy mi ee rozeznanie jak ten system funkcjonuje, ile tych smieci z terenu
naszej gminy wyjechalo , w jakich frakcjach i il e kosztowalo ich przetworzenie .Na dzieIi dzisicjszy
to dane szacunkowe , ktore zweryfikuj s, firmy po przetargu.
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Przewodnicz'l.cy Rady odczytal :
-pismo Kurii Diecezjalnej w Gliwicach w sprawie kolejnych "Adwentowych Godzin Skupiellia" ,
kt6re odb~d'l. si« 15 grudnia 2012 r, w parafii Sw.Ap. Piotra i Pawla w Gliwicach 0 godz. 10.00
- zaproszenie Dyrektora SP w Kotulinie na obchody X Dnia Regionu , kt6re o db~d <\. s i ~ w dniu
2 grudnia 20 12 r. 0 godz. 16.00
Radny Krzysztof Bartnicki zaprosil Burmistrza , so ltys6w oraz rolnik6w na Walne Zgromad;cenie
Sp6lki Wodnej , kt6re odb"d<\. si~ za tydzien w pi'l.tek 0 godz. 19· 19.1 5 w Restauracji "Z/ola
Kaczka" w Toszku.
Mieszkaniec Gminy Pan Kuczkowski zwr6cil si~ do Burmistrza z zapytaniem : 26 wrzesllia
Burmistrz powiedzial , ze pisemnie dostan« informacj~ odnosnie budowy farmy wiatrowej , analiz.;
SWOT - min«ly dwa miesi«ce i nic ni e dotarlo - kiedy informacja dotrze ?
Burmistrz poinformowal , ze informaeja napewno w najblizszym czasie dotrze.
Pan Kuczkowski stwierdzil , ze najblizszy czas wg kpa to jest dwa miesi<\.ce g6ra - czy to b~dzie w
tym roku , czy jak farma powstanie ?
Burmistrz podkreslil , ze aby m6wie 0 kpa to musimy miee wszystko na papierzeJeZeli chce Pan w
trybie kpa - to ten tryb trzeba zachowae i zwr6cie si« na pismie.
Pan Kuczkowski poinformowal , ze to byly slowa B urmistrza , ze udzieli odpowiedzi na pismie.
Kolejne pytanie Pana Kuczkowsk iego dotyczylo : na miescie wraca temat likwidacj i stol6wek w
szkolach - czy to jest prawda , czy plotka ?
Burmistrz wyj asnil , ze do niego jeszcze ta wiese nie dotarla , ale j est to plotka.
Dyrektor Gimnazj um zapytal Pana Przewodnicz<\.cego : czy radni zostali zapoznani z pisll.1em ,
kt6re wyslalem z prosb 0 wsparcie harcerzy toszeckich srodkami na zakup opalu .To grupa
ml odziezy, kt6ra robi ciekawe zaj «cia - tme dla zuch6w .Obecnie to ok. 40 dzieci , kt6re maj~
ciekawe zaj"cia z dal a od komputera i standardowych rozrywek mlodziezy .To wlasciwie dziecko
naszego Gimnazjum - bo mysmy w Gimnazj wn reaktywowali harcerstwo po ponad 20 letniej
przerwie. Maj<\. now~ harc6wk ~ .W przyszlym roku ehC<\. wzi<\.c udzial w konkursie , kt6ry gmina
oglosi na wsp6lprac~ z organizacjami pozarz'l.dowymi , ale jest problem tej zimy .M usz'l. j <\.
przetrwac i st'l.d prosba 0 wsparcie finansowe na zakup opalu oraz wymian« czynnika grzewczego
w instalacji CO harc6wki.Pan Podb rozny chcialby si" dowiedziec jaki b"dzi e los tego pi sma.
Przewodniez<\.cy poinformowal , ze tego pisma jeszcze nie czytal - dyzur peini w czwartki i wtedy
czyta korespondencj". Problem ten jednakze zostal poruszony przez Pana Bartnickiego na
wsp61nym posiedzeniu Komisji - Skarbnik Gminy poinformowala radnych , ze nie ma mozliwosci
dofinansowania - moja propozycja jest taka, aby radni zrzucili si« z diet na zakup I tony w~gl a .
Pismo rozpatrzymy , aleoni potrzebuj 'l. powiedzmy do konca grudnia na przetrwanie zimy.
Radny Rady Powiatu - mieszkani ec Toszka i przedsi"biorca Pan Andrzej Kurek poinfonnowal , Ze
jak co roku 0 tej porze Rad zatwierdza taryfy oplat za wod" i scieki .W roku ubieglym - w wyniku
p6zniejszej rozmowy nie wszyscy radni wiedzieli , ze podj"li uchwal~ , kt6ra podnosi a2 0 334%
stal'l. oplat" abonamentow<\. dla przedsi«biorc6w . W zwiqzku z tym , ze nie bylo to w zaden spos6b
uzasadnione i przedsi«biorcy sie oburzali - wraz z prawnikami napisalem pi smo - skarg~ na
monopolistyczne dzialanie Urz"du i firmy REMONDIS .Pismo zostalo zlozone w Urz~dzie i mialo
bye wyslane do UOKiK Jak si" okazalo po rozmowach z Burmistrze m kara mogla bye nalozona
- jednme zawarto wnow~ gentelmensk'l. , ze oplata b"dzie obowi'l.zywala przez rok , a spr6buje
si« j <\. zmienie na rok nast" pny.Tak si~ stalo .Oplata zostala obnizona 0 89%.Pan Kurek w imieniu
wlasnym i drobnych skl epikarzy i rzemieslnik6w podzi«kowal Burmistrzowi za dotrzymarue
umowy gentelmenskiej i oplata zostala obnizona.
Radny Jan Sopala poinformowa! , ze widzial na Toszku ladne no we kosze na smieci - czy takic
kosze b«d'l. r6wniez na solectwach.
Radny Konopka zapropon owal , aby te zabrane kosze , kt6re w wi~ks zosci S'l. dobre przekazac na
solectwa.

11

Ad .1 2

Po wyczerpaniu porzqdku obrad - Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz
Kokoszkapodzi ~ kowal zebranym za udzial i zakOllczyl obrady Sesji 0 godz. 19.00

Pro~olowala

Dor~;l~ha

"

