Protok61 Nr XXVII12012
z Sesji R ady Miejsldej w Toszku , Idora
odbyla si~ w dniu 19 grudnia 20 12 r.o godz. 17.00
na Za mku w Toszku

Porzqdek obrad . Jista obecnosci radnych i soltys6w stanowi'l zal'lcznik do protokolu.
Otwarcia sesji dokonal Przewodnicz'tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Irenellsz Kokoszka , ktory
przewodniczylobradom.
Pan Kokoszka otworzyl XXVlI Sesj« Rady Miej skiej , powital zebranych i poinformowal , i.e
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym I Dz.U z 200 I r. Nr 142 .
poz. 1591 z p6Zn.zm .I na Sesji obecnych jest 14 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do
podejmowania lIchwal.
Nieobecny radny na Sesj i : Pan Eugeniusz Kuc
W obradach Sesji uczestniczyli :
I .Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mr6zek
3.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
4.Sekretarz Gminy
Pan Mateusz Pap kala
5.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
6. Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artllr Czok
7.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
8.Gl6wna Ksi<:;gowa OPS
Pani Beata Gasz
9.Kierowni k ZOPO
Pan Piotr Koziol
10.Prezes REMONDIS
Pan Bartosz Straszak
11 .Kierown ik referatu IKP
Pan Bernard Cebula
12.Dyrektor SP w Kotulinie
Pani Anna Pawlowska
13.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbi eta W6jcik
14.Dyrekotr Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
15.Radny Rady Powiatu
Pan Mariusz Pol oczek
16.Mieszkancy Gminy
17.lnspektor ds. ob slugi Rady Mi ejskiej
Pani Dorota Piecha
ALI .2

Burmistrz Toszka wni6s1 0 uzupelnienie porzqdku obrad w pkt.9 - Podj«cie uchwal 0 projekt
uchwaly w sprawie : zabezpieczenia srodk6w finan sowych na r ealizacj ~ planowanego projcklu
"Rewitalizacja Gotyckiej Wiezy Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Historycznych
Zamek w Toszku oraz rewitalizacja blldynku stajni wraz z zagospodarowni em otoczenia" I projekt
byl omawiany na wsp6lnym posiedzeniu Komisji stalych I

Zit wprolVlIdzeniem glosowalo
przeciw
wstrzyma!a sif ad glosu

14 radnyclt

0

0
W wyniku glosowania - jednog!osnie - w/w projekt uchwaly zostanie wprowadzony do porz.lldku
ohrad Sesji .

Ad .3
Przewodnicz<lcy Rady Miejskiej poddal pod glosowanie : przyj«cie porzqdku ohrad wraz z
przeglosowanymi zmianami :
Zll pr zyj",ciem glosawafo
14 rlldnyc"
przeciw
wstrzYJIIlllo si", od glom

o
o

Porzqdek obrad zosta! przyjyty jednoglosnie.
Ad.4
Radni nie wnieSli uwag do protokolu z ostatniej Scsji.
z{/ p r zyj",ciem protalwlu glasowafa
14 radnyclt
przeciw
wstrzymllia sif ad glaSlt

0
0

Protok61 z ostalniej Sesji zostal przyjyty jednoglosnic.
Ad.S - Interpelacje i zapytania radnych :
I. Radny Krystian Cedzich zlotyl interpelacje w sprawie :
aI obci«cia konar6w drzew w Pawlowicach na ul. Wiejskiej kolo szkoly oraz w dalszej cZ~Sci
przy zjeidzie do Pana Szpunara
bl cieku wodnego Boguszyce - Pawlowice - czy juz cos nowego wiadomo - mialo by pismo
wystosowane do nadzoru - czy jest jut odpowiedz ?
cl uszkodzonej skarpy rowu przy drodze powialowej w Pawlowicach - czy cos w lej sprawie s i~
dzicje ?
2.Radna Irena Klausa wniosla interpelacjy w sprawie wywozu selektywnej zbi6rki odpad6w 
firma zbicrajqc worki i dala mieszkaftcom nowych I tylko na makulatury I
3.Radny KrzysztofBartnicki zloty! interpelacj y dotycz.llcq etapu najakimjest wytyczenic drogi nu
Wrzosy
4.Radny Ireneusz Kokoszka ponownie zwr6cil sie do Kicrownika ZOPO 0 odpowiedZ na pytania
zgloszone na ostatniej Sesji , a dotyczqce najnizszych wynik6w w SP w Kotulinie oraz akcji
zbierania nakrytek , kt6re rzekomo zostaly przekazane Stowarzyszeniu " Razem dla Kotulina"
Ad.6
Obecni na obradach soltysi nie zabrali glosu w tym punkcie porzqdku obrad.
Ad .7
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie od 21.x1 do 18.XlI 20 12 r.
Odnosnie inwestycji ORLIKA Burmistrz doda!, te w dniu dzisiejszym przeprowadzono pr6h<;
oswietlenia - dziala.Ze wzglydu na warunki atmosferyczne wykoiiczenie prac tzn. chodni ki i
kwietniki itp. zostanq wykonane na wiosny.
Przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie stanowi zalqcznik do protokolu.

3
Ad.!!
Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka przedstawil Plan pracy Rady
Miejskiej na rok 2013.
Zll przyjt;ciem Phl/lll praey glOSOWllio
14 rlldllyeh
przeciw
0
II'strzYl1lll/o sj~ lid glosli

0

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2013 zostal przyj~ty jednoglosnie i stano wi zal'lcznik do
protokolu.
Przewodnicz'lcy Komi sj i Oswiaty i Kultury Pan Adam Konieczny przedstawil Plan pracy Komisji
na rok 2013
za przyj{ciem P/lIlIll praey glosowalo
14 radl/yeh
pn.eciw
IVstrZYIHa/o si~ od gioStI

0

IVslrzymlllo sit: od gloSll

0

0
Plan pracy Komisji Oswiaty i Kultury zostal przyj~ty jednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protokotu
Przewodnicz'lcy Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnictwa Pan Marcin Kwasniok przcdstawil Plan
pracy Komisji na rok 2013
ZII przyjt:ciem P/lll111 praey glosowalo
14 radl/ye!l
przeciw
0
Plan pracy Komisji Budzetu, Rozwoju i Rolnictwa zostal przyj~ty jednoglosnie i stan owi zal'lcznik
do protokolu.
Przewodnicz'lCY Komisji ds. Polityki Mieszkaniowej Pan Tadeusz Kobiernik przedstawi l Plan pracy
Komisji na rok 2013
za przyj{ciem PllllIU praey glosolValo
14 radnyeh
przeciw
wslrzYl/llllo sir; od gioStI

0

0
Plan pracy Komisji ds. Polityki Mieszkaniowej zostal
protokolu.

przyj~ty

jednoglosnie i stanowi zalqcznik do

Ad.9
I'rzewodnicZllcy Rady Miej skiej w Toszku odczytal uchwaly III Skladu Orzckajqcego Regionalnej
[zby Obrachunkowej w sprawie :
11 opinii 0 przedlozonym przez Bunnistrza Toszka projekcie uchwaly budzetowej na rok 20 13
wraz z uzasadnieniem i material ami infonnacyjnymi
21 opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu przyj"tego w projekcie uchwal y budzetowcj Gm iny
To szek na rok 2013
Budzet na rok 2013 byl konstruowany na wsp6lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskicj.
Bunnistrz Toszka przedstawil autopoprawki do projektu budzetu na rok 20131 zal. do protokolu 1
Radny KrzysztofBartnicki podlaeslil ,ze wprowadzaj'lc autopoprawki zwi"kszono budi:elna
ORLIKA 0 kwot« 759.000 zl - zab ieraj'lc srodki przeznaczone na wydatki w innych rozdzialach.
Burmistrz wyjasnil , ze srodki na wydatki w tych rozdzialach b"d'l wracaly w ci!!,gu roku
budzetowego.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal wysokosc dochod6w w poszczeg61nych dzialach klasytlkacj i
budzetowej oraz wysokosc dochod6w ogolem.
Raclni nie wniesli pytan do przedstawionych wysokosci c1ochod6w.
Przewoclnicz'lcy Rady odczytal wysokosci wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach klasyfikacji
budzetowej.
Radni nie wniesli uwag do przedstawionych wysokosci wydatk6w.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal" w sprawie : uchwalenia budzetu Gminy Toszek na rok
2013 i poddal j'l pod glosowanie :
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za przyj~cielll glosowalo
14 radnych
p rzeciw
0
0
wstrzymalo sh~ od glosu
Uchwala Nr XXVIlI287 /20 12 zostala podj~tajedno gl o s nie i stanowi za1'lcznik do protokolu.
21 Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia wi eloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na
lata 2013 - 2018
Projekt uchwaly byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskicj .
Przewodnicz'lcy Rad y odczytal uchwa!~ III Skladu Orze!<aj'lcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie : op inii 0 przedlozonym przez Bunnistrza Toszka projekcie uchwaly w
sprawi e wieloletniej prognozy finansowej.
Radni nie wnieSli uwag do w /w projektu uchwaly .
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal~ i poddalj'lpod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
14 radllych
przeciw
0
0
wstrzymalo si~ od glos/l
Uchwala Nr XXVIII288/20 12 zostala podj"tajednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protokolu.
31 Proj ekt uchwaly w sprawie : przyj"cia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Toszek na lata 201 3-2015
Proj ekt uchwaly by! konsultowany w Agencj i Oceny Technologii Medycznej , kt6ra nic wniosla
zadnych uwag do projektu uchwaly.
Po om6wieniu zatwi erdzonego projektu na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskicj
radni poparli po dj ~cie w /w uchwaly.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal" i poddal j'l pod glosowanie :
za p odjfciem glosolValo
14 radl/ych
pn echv
0
0
wstrzymalo sit{ od gloSll
Uchwala Nr XXVIJI289 /2012 zostala podj"tajednoglosnie i stanowi za1'lcznik do protokolu.
41 Projekt uchwaly w sprawie : zmiany uchwaly Rady Miej skiej w Toszku w sprawie ProgJamu
zdrowotnego dotycz'lcego szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych na terenie Gminy
Toszek przeci wko bakteriom meningokokowym w roku 2012
Projekt uchwaly byl omawiany na wsp6lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej
Zmiana dotyczy przedluzenia czasu realizacji Programu do 30 kwietnia 20 13 r.
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l pod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
14 radllych
p rzeciw
0
wsfrzyma[o si~ od gloSll
0
Uchwala Nr X XVIJI290 /20 12 zostala podj"ta jednoglosnie i stano wi zaJ'lcznik do protokolu.
51 Projekt uchwaly zmieniaj'lcej uch wal" w sprawie : powolania Mlodzietowej Rady Gminy
w Toszku i nadania jej statutu
Zmiany polegaj'l na doprecyzowaniu niekt6rych zapis6w.
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej.
Rad!li !lie wn ieSli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal" i poddal j'lpod glosowanie :
zn p odhciem glosowalo
14 radl/ych
jJrzeciw
0
IVsfrzymalo si~ od glosll
0
Uchwala nr XXVII/29 1120 12 zostala podj"tajednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protoko lu.
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61 Projekt uchwaly w sprawie : ustanowienia odplatnej sluzebnosci przesylu dla stacji
transform atorowej slupowej P81 , slupa Sn , linii napowietrznej i linii kablowej na nieruchomosci
o nr dzi atki 86/1 km.3 obr~b ptuzniczka stanowi1tcej w!asnosc Gminy Toszek
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej.
Radni nie wniesli uwag do om6wionego proj ektu uchwaly.
Przewodnicz1tcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j1t pod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
14 1'II.dllych
p rzecilV
0
IVstrzYl1llllo si? od glosu
0
Uchwata Nr XXV IlI292/20 12 zostala podj~ta jednog!osnie i stanowi zal1tcznik do prolokolu.
71 Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia Regulaminu utrzymania czystosci i porz1tdku na terenie
Miasta i Gminy Toszek
Projekt po zatwierdzeniu byl konsultowany.Uwag do w/w proj ektu nie zgloszono.
Radni po om6wieniu projektu na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych poparli podj~cie uchwaly.
Przewodnicz1tcy Rady odczytal uchwal ~ i poddal j1t pod glosowanie :
Zll podj~ciem glosolVa.lo
14 radllych
przeciw
0
wstrzymalo si~ od glOSll
0
Uchwala Nr XXV III2 93 /20 12 zostala podj~tajednoglosnie i stano wi zal1tcznik do protokolu
81 Projekt uchwaly w sprawie : szczeg6lowego sposob u i zakresu swiadczenia us!ug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych i zagospodarowania tych odpad6w , w zamian za uiszczon<t
oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Po przeprowadzeniu konsultacj i do w/w projektu nie wniesiono zadnych uwag.
Radni po om6wieniu projektu na wsp61nym posiedzeniu poparli podj~ ci e uchwaly.
Przewodnicz1tcy Rady odczytal uchwa l~ i poddat j1t pod glosowanie :
za p odj?ciem glosolVaio
14 radllYclz
przeciw
0
0
wstrzymalo si~ od gloS/l
Uchwala Nr XXV II/2 94/20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal1tcznik do protokolu.
91 Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia Gminnego programu Profilalctyki , Przeciwdzia lania
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych , Narkomanii oraz Przemocy w rodzinie w Gminie
Toszek na rok 2013
Proj ekt by! omawiamy na wsp61nym posiedzeniu Komisj i stalych - po przeprowadzonych
konsultacjach radni ni e wniesli uwag do w /w projektu uchwaly.
Przewodnicz'l.cy Rady odczyta! uchwa! ~ i podda! j1tpod glosowanie :
za podj~cielll glosowalo
13 radllych
przeciw
0
IVslrzymal si~ od gloSli
1 radlly
Uchwala Nr XXVIlI295 /20 12 zostala podj~ta wi~ks ZOSci 1t glos6w i stanowi zal'l.cznik do prolOkoru.
101 Projekt uchwaly w sprawie : zasad przyznawania i odp!atnosci za uslugi opiekuncze i
specjalistyczne uslugi opiekUllcze z wyl1tczeniem specj alistycznych uslug opiekUllczych dla
os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz warunk6w cz~sciowego lub catkowitego zwolnicnia
z obowi1tzku ich ponoszenia i trybu ich pobierania
Na pytanie radnego Morcinca ; co z 3 pracownicami Caritasu , kt6re wykonywaly uslugi
opiekuncze? - Burmistrz poinformowal , ze Ca.ritas nie przyst1tPil do przetargu ,ale w dniu 24
grudnia b~dzie jeszcze ro zmowa z ks i ~ dzem dyrektorem.
Po przeprowadzonych konsuJtacjach proj ekt ponownie byl omawiany na wsp6lnym posi edzeniu
Komi sji stalych Rady Miejskiej - radni poparli p odj~ cie uchwaly.
Przewodnicz'l.cy Rady odczyta! uchwal« i poddalj1tpod glosowanie :
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za podj~ciem glosowalo
12 radnyc"
przeciw
0
wslrzymalo si~ od glosll
2 radnyell
Uchwala Nr XXVIII296/2012 zostala podj~ta wi\!kszosci<t glos6w i stanowi zal<tczllik do protokolu.
II I Projekt uchwaly w sprawie : zabezpieczenia srodk6w finansowych na realizacj" planowanego
projektu pll. "Rewitalizacja Gotyckiej Wiezy Zamkowej z przeznaczeniem na Centnun
Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z
zagospodarowaniem otoczenia "
Projekt dot. zabezpieczenia wkladu wlasnego w wysokosci 1.344.196 zl do realizacji w latach 2013
- 2015 ze srodk6w RPO w/w projektu.
Po om6wieniu projektu na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych - radni poparli podj"cie uchwa/y.
PrzewodnicZ<tcy Rady odczytal uchwal\! i poddal j<t pod glosowanie :
za podj~cielll glosowalo
14 radnyc"
przeciw
0
w~lrZYlllalo sill od gloslI
0
Uchwala Nr XXVll/297/20 12 zostala podj\!ta jednoglosnie i stanowi za1llcznik do protokolu.
121 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gmin y Toszek na rok 2012
Proj ekt dot. zwi\!kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie Gminy 0 kwot\! 190 zl pochodZ<tc,\ z
wynajmu swietlicy - z przeznaczeniem srodk6w na pokrycie cz\!!ici koszt6w utrzymania swietl icy w
Pniowie tj. na zakup opalu.
Radni po om6wieniu proj ektu na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych nie wniesli uwag do w/w
projektu.
Przewodniczllcy odczytal uchwal\! i poddal j<t pod glos owani e :
14 radt/yell
za podj~ciem glosowalo
przeciw
0
wslrzymalo si~ od glosll
0
Uchwala Nr XXVIl/298/2012 zostala podj\!tajednoglosnie i stanowi za1llcznik do protokolu.
131 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dot. zwi\!kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie gminy - z przeznaczeniem srodkow lIa :
- konserwacj\! rowu w solectwie Paczynka - 2.000 zl
- remont nawierzchni ci~u pieszego pomi~dzy ulicll Krasi6skiego i Wilkowickll w Toszku oraz
chodnika przy ulicy Wllskiej w Toszku - 26.560 zl
- wykonanie mebli biurowych dla referatu NRS oraz referatu OSO , remont i adaptacj "
pomieszczen w budynku Urz~du Miejskiego w Toszku , wykonanie projektu sygnalizacji pozaru
oraz projektu grawitacyjnego oddymiania budynku Urz\!du Miejskiego w Toszku , ren owacj~
drzwi wejsciowych do budynku Urz~du - 49.762 zl
- zakup opalu dla SP w Paczynie - 3.000 zl
- wyplat~ odprawy em erytalnej - 13.000 zl
- wynagrodzenia osobowe pracownik6w ZOPO oraz pochodne od wynagrodze6 - 16.700 zl
Projekt byl omawiany na wsp6lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej - radni poparli
podj\!cie w/w uchwal y.
Przewodniczllcy Rady odczytal uchwal~ i poddal jll pod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
14 radnyc"
przeciw
0
0
wslrzymalo si~ od glosll
Uchwala nr XXV1lI299/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi za1llcznik do protokolu.
141 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zmniej szenia wydatk6w w dziale 852 - Pomoc spoleczna z przeznaczenicm ieb na :

7

- modemizaej~ nawierzchni drogi przy ul. Ogrodowej w Paczynie - 30.000 zl
- remont nawierzchni ei<\gu pieszego pomi«dzy ulic<\. Krasinskiego i Wilkowiek<\. w Toszku oraz
chodnika przy ul. W<\.skiej w Toszku - 24.440 zl
Radni po omowieniu projektu na wspolnym posiedzeniu Komi sji stalyeh - poparJi podjl(cie w /w
projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal j<\. pod glosowanie :
za podkciem glosowalo
14 radnych
przeciw
0
IVslrzymfl/o si? od glosll
0
Uchwala Nr XXVIlI300 /20 12 zostala podjl(ta jednoglosni e i stanowi zahlcznik do protokolu.
Przewodniez<\.cy Rady zaproponowal 10 min przerwy
Po przerwie :
Ad.10
Burmistrz udzielil odpowiedzi na interpelaeje i zapytania :
l.radnego Cedzicha :
a/ obci~cie konarow drzew zostanie zrealizowane
bl jezeli chodzi 0 ciek wodny w Boguszycach to w dalszym ci<\gu czekamy na wyj asnienie pruwa
wlasno sci - przedluzanie tenninu nie jest zalezne od nas
cl skarpa rowu przy drodze powiatowej w Pawlowicach zgodnie z otrzymanym pismem zostanie
naprawiona w ramach biez<\.cego utrzymania drog powiatowych
2.radnej Kl ausy : Burmistrz poinformowal , ze od miesi<\.ca stycznia worki ponowni e do
mieszkancow dotr<\.
3.radnego Bartnickiego : wytyczenie drogi na Wrzosy jest na etapie podzialu dzialki w naSll'pnej
kolejnosci nast'l.Pi przejt(cie przez gmint( , a potem wyst'l.Pimy 0 srodki na drogi sr6d polne.

Ad .l1
Radny Andrzej Morciniec pon ownie wrocil do tematu zatrudnienia opiekunek Caritasu dla os6b
starszych potrzebuj<\.cych opieki.Osoby te s<\. mocno zwi<\.zane ze swoimi opiekunkami.
Wprowadzenia zupelnie nowych i obcych os6b bt(dzie szokiem dla podopiecznych.
Pan Morciniec zapytal : czy faktycznie dla osob wykonuj <\.cych tak<\. prac« koniecznosci jest
po siadanie wyksztalcenia sredniego ? , a taki zapis figuruje przy oglos zeniu 0 konkursie .
Bunnistrz poinformowal , ze w tej sprawie odbylo si« spotkanie z opiekunkami , kierownikiem
OPS-u oraz Przewodnicz'lcym Rady Miejskiej .Panie poinformowaly , ze wolalyby bye zalrudnione
w Caritasie. Dlatego tez w tym celu w dniu 24 grudnia br odb~dzie si« spotkanie z ksi«dzem
Dyrektorem 0 przystapieniu do konkursu - jezeli sit( nie uda musimy przygotowac al lematYWI(.
Przewodnicz'lcy Rady dodal , ze jedna z opiekunek wyrazila ch«c wykonywania pracy poprzez
OPS.Pan Koko szka dodal , ze rozwi'lzanie tego problemu - to pri orytet - mieszkaney nie mO&!t
pozostac bez opiekunek.
Radny Janusz Konopka w kontekscie nowego budzetu w ktorym pojawily si« srodki na znaki
drogowe zaproponowal , aby wspolnie z Policj'l dokonac wizji i ustalic kt6re z nieh tak naprawdcr S'l.
potrzebne.Radny podal kilka przykladow ustawienia znakow drogowych w miej scach zupeillie
niepotrzebnyc h.
RadllY Krystian Cedzich zap ytal : dlaczego na spotkanie oplatkowe nie zostali zaproszeni soltysi ?
PrzewodnicZ'\.ey Rady Miejskiej poinformowal , ze przygotowal zaproszenia na spotkanie , kt6re
zostalo zorganizo wane z oszczednosci na wydatkach Rady i dodal , ze jezeli organizatorem bedzie
Bunnistrz to napewno soltys6w zaprosi.
Radny Andrzej Morciniee poruszyl temat ustawiania reklam I przy Zamku oraz na placu targowym I
r6wniez na wozkach z przyczepkami , ktore niejednokrotnie przes laniaj'l widocznosc .Radny
zapytal : czy z tego tytulu pobierana jest oplata ?
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Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu Pan Mariusz Podbrozny poinformowal , ze firma
HAWEX wsparla harcerzy w zakupie opalu.
PrzewodniczElcy Rady dodal , ze srodki , kt6re zebrano w Radzie tabe zostanEl harcerzom
przekazane .
Pan Edward Szoltysik poinformowal 0 dw6ch podobnych do siebie odpowiedziach na z1ozon'l
skarg~ i zwr6cil s i~ 0 wyjasnienie jaki to organ zwr6cil si~ do niego aby zwr6cil si~ do geodelY
i z jakiego paragrafu ? Ponadto podkreslil , ze nie dostal odpowiedzi na pismo z dnia 8.X. br
PrzewodnicZEtcy Rady zaproponowal Panu Szoltysikowi spotkanie z Burrnistrzern oraz
Przewodniczym Komisji Rewizyjnej w celu wyjasnienia wszystkich kwestii.
Pan Szoltysik poinformowal , ze z otrzymanych rnapek wynika ,iz dzrewo kt6re zostalo wyci~te
musialoby rosnElc w asfalcie.
Radny - soltys Paczyny Pan jan Sopala podziekowal za dodatkowe srodki na konserwacj~ rowu.
Soltys Ligoty Toszeckiej Pan J6zef Guzik zapytal : co z umowami na odbi6r smieci przcz
REMONDIS - czy trzeba je wypowiadac ?
Burrnistrz poinfonnowal , ze kazdy wlasciciel nieruchomosci b~dzie musial zlozy.; deklaracj~ dot
zbi6rki odpad6w - to forma podatku.Umowy z REMONDIS-em trzeba wypowiedziec .
W ternacie nowych przespis6w "Ustawy smieciowej" odb~dzie si~ zakrojona na szerok'l. skal~
kampania informacyjna.
Po zakonczeniu dyskusji PrzewodniczElcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka z10zyl
wszystkim obecnym serdeczne zyczenia z okazji SwiElt Bozego Narodzenia.
Obecni na sa li obrad skladali sobie zyczenia przelamujElc si~ oplatlciem.
Po wyczerpaniu porzEldku obrad PrzewodniczElcy Rady Miejskiej w Toszku
zakonczyl obrady Sesji 0 godz. 19.15
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