Protok61 Nr XXVI1I/2 0l3
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , ktOra
odbyla silt w dniu 30 stycznia 2013 r. 0 godz. 1 7 .00
na Zamku w Toszku

Porza,dek obrad ,li sta obecnosci radnych i soltys6w stanowi't zal<tcznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz<tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka , ktol)
przewodniczylobradom.
Pan Kokoszka otworzyl XXVIII Sesj« Rady Miejskiej w To szku , powital zebranych
i poinfonnowal , ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samot"Z<tdzie gminnym 1Dz L;
z 200 1 r. , Nr 142, poz. 1591 z p6Zn.zm. 1 na Sesji obecnychjest 13 radnych, zatem Sesja j esl
prawomocna do podejmowania uchwal.
W obradach Sesji uczestniczyli :
Pan Grzegorz Kupczyk
l.Burmistrz Toszka
Pani Zdzislawa Mrozek
2.Z-ca Burmistrza
3.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
Pan Jerzy Po1aczek
4.Posel na Sejm
5.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
6. Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artur Czok
7.Prezes REMO NDIS
Pan Bartosz Straszak
8.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
Pani Malgorzata Por«bska
9.Inspektor
Pan Bernard Cebula
1O.Kierownik Ref.lKP
11.Wz. Kierownika ZOPO
Pani Cecylia CieSlik
12.Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
13.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta W6jcik
14.Dyrektor SP w Kotulinie
Pani Anna Pawlowska
15 .Radny Rady Powiatu
Pan Andrzej Kurek
16.Mieszkancy Gminy
17.1nspektor ds.obs\ugi Rady
Pani Dorota Piecha
Do obrad dol<tczyl radny KrzysztofBartnicki - w glosowaniu b,<dzie bralo udzial14 radnych .
Ni eobecny radny na Sesji
Pan Janusz Konopka
Ad .2
Burrnistrz Toszka wni 6sl 0 uzup elnienie poIZ'tdku obrad Sesji w pkt 1 - Podj~cie uchwal 0 :
- projekt uchwaly w sprawie : zrniany uchwaly budzetowej na rok 2013 / projekt byl omawiany na
posiedzeniach Komisji stalych /
- drugi projekt uchwaly w sprawie : zrni an w wieloletniej prognozie fin ansowej Gminy Toszek na
lata 2013 - 2018 1 projekt byl przedstawiony tylko na Komisji budzetowej 1
Przewodnicz<tcy Rady wniosl 0 utworzenie pkt.7a - sprawozdanie z biez'tcej pracy poselskiej - glos
w tym ternacie zabierze Pan Pose! Jerzy Polaczek

.Ji.k:.L

2
ZII przyj{,ciem w/w propozycji giosowilio
przeclw
JIIslrzy malo si{, od glOSll

14 rlldnych

0

0
Propozycje lIzlIpelniema porZ'ldku obrad radni przyj l(li jednoglosnie .

Ad.3
Przewodni cz'-tc y Rady podda! pod glosowanie : przyjl(cie po rz'ldkll obrad wraz z przeglosowanymi
zmlanaml :
14 ra.dnych
ZlI prz)j{,ciem gloso walo
pr zeciw
ws/rZYlllalo sit,! ad glosu

o
o

Porz'-tdek obrad zostal przYJl(ty jednoglosnie .
Ad.4
Radni nie wni es li lIwag do protokolu z ostatniej Sesji

za p rzyj{,ciem pr%kolu glOSOlVllio
przeciw
wstrzymalo sit,! od gloslI

14 I'lIdnych

o
o

Protok61 z XXV I! Sesji zo stal przyj l(ty jednogloSnie.

Ad.5
Na dzisiej szych obradach radni nie wniesli interpelacji.
Ad.6
Soltys Pl uzniczki Pan Radoslaw Makowczynski w imi eniu rodzic6w dzieci dojezdzaj'-tcych do
Gliwic zwr6cil sil( z pro sb'-t, ab y autobus spod Gimnazjum w Toszku jad'-tcy w kierunku PltlzllicLki
odjezdzalS - 10 min p6iniej.
Ad.7
Burmi strz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie od 19.X lI .20 12 do 29.1.20 13 r.
Sprawozdanie stano wi zal'-tcznik do protokotu.
Bunn istrz poinformowaltahe , 0 wyjeidzie do gminy partnerskiej Hohenau na spotkanie z
organizacjami pozarz'-tdowymi .Na spotkaniu tym wyr6znieni mil(dzy innymi za organi zaci lt
wsp61pracy z Toszk iem otrzymali zanni naszym mieszkancom Panstwo Zeidel .
Ad .7a
Posel Jerzy Polaczek podzi"kowal za zaproszenie na dzisiejsze o'Jrady i przedstawil sprawozdank z
biez'lcej dzialalnosci poselskiej w czterech zagadni eniach :
11 Ocena ustawy 0 kieruj'lcych pojazdami, kt6ra weszla w zycie 19.0 1.201 3
2/ Komenlarz do zmi aoy fil ozofli fUllkcjonowania Policj i
3/ Komentarz do nickt6ryc h dzialail lnspekcj i TranspOltu Drogowego
4/ Skutki przej«c ia calosci Transportu Kolejowego przez Koleje Sl'lskie
W odpowicdzi na pytanie radn ego Kuca : na co sie nalezy powolac jak zostaniemy zatrzymani
przez nieoznakowany radiow6z - Pan Posel poinformowal , ze ta~i rad iow6z nie rn a uprawnien
poscigowych , ale moze zrobic zdj <;c ie.
W toku dalszej dyskusji na temat przej~cia taboru kolejowego przez Kol eje Sl'lskie Pan Pose!
poinformo wal , ze w zwi'-tzku z przej<;ciem s p~ra grupa ludzi stracila prac<; , co 5 , 6 poci'llS
jest odwolany , na Sl'lsku jest tylko 7 kas biletowych w kt6rych 1:.102:na zakupic bilety na poci'llSi
dalekobie2:ne , a ponadto sprowadzono r6znoraki tabor, kt6ry podraza koszt funkcj onowania
Sp6lki .
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Radny KrzysztofBartni eki zaapelowal, aby mniej obciijZer\ seedowywa6 na gminy, ajezeli jU7
trzeba to zrobi6 to powinny isc za tym srodki finansowe.
Po wyezerpaniu dyskusji Przewodnicz'l.cy Rady Miejskiej w Toszku podzi ~k o w al Panu Poslowi za
udzial w dzisi ejszyeh obradach i zaproponowatlO min przerwy.
Po przerwie :
Ad .8
Przewodnicz'\ccy Komi sji Oswi aty i Kultury Pan Adam Konieczny przedstawil sprawozdanic <.
dzialalnosci Komi sji w roku 201 2 1 zl. do protokolu 1
za przyj~cielll sprawozdania glosowalo
14 radnych
przeciw
0
wstrzm alo silt od glOSll
0
Sprawozdanie z praey Komisji zostalo przyj«te jednogloSnie.
Przewodnicz'\ccy Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnietwa Pan Marcin Kwasni ok przedstawil
sprawozdanie z dzialalno sei Komisji w roku 201 2 1 zal . do protokolu 1
Zll przykcielll sprawozda/lia glosowalo
14 radnyclt
przeciw
0
IVs/rZYf1lalo si~ od glOSll
0
Sprawozdanie z praey Komi sji zostalo przyj «te jednoglosnie.
Przewodnicz'\cey Komisji ds.Po lityki Mieszkaniowej Pan Tadeusz Kobiernik przedstawil
sprawozdanie z dzialaln osci Komisji w roku 2012 1 zal. do protokolu 1
za przyjltciem sprawozdaflia glosowalo
14 radflyclt
przeciw
0
0
wstrzym alo silt od glOSll
Sprawozdanie z praey Komisji zostaio przyj «te jednoglosnie.
Ad .9 - Proj ekty uchwal do zatwierdzenia do konsultacji :
II Projekt uehwaly w sprawie : programu szczepien profilaktycznych dzieci zamieszkalych Ila
terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningok okowym.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalyeh Rad y Miejskiej.
Komisj a oswi aly i Komisj a budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu.
Przewodniez'l.cy Rady odczytal proj ekt i poddal go pod glo sowanie :
za zatwierdzelliem glosolVa.lo
14 radnych
przecbv
0
lVstl'ZYlllalo si~ od glosu
0
W/w projekt zostal jednoglosnie zatwierdzony do zaopiniowani a przez Agencj~ Oceny Technologii
Medyeznych.
21 Projekl uchwaly w sprawie : przyj «eia "Strategii Rozwoj u Gminy Toszek na lata 2013 -2020"
Projekt byl omawian y na posiedzeniach Komisji stal ych Rady Miej skiej.
Po om6wieniu Komi sja oswiaty i Komi sj a budzetowa zaakceplowala w/w projekt do konsultaej i.
Radny Bartnicki zapytal : w j aki spos6b przewidzian e S'l. konsultacj e ; czy b«d'l. oglosz nia w
gablotach , czy b«dzie mozliwosc otrzymania egzemplarza projektu w wersji pisanej ?
Bunnistrz Toszka poinformowal , ze konsultacje w sprawie Strategii b«d'l. odbywaly s i~ przy okazji
spotkan z mieszkancami w sprawie wdrozenia w zycie ustawy "smieciowej" - og!oszenia b'1d~ na
stronie internetowej oraz w gablotaeh.
Przewo dnicz'l.cy Rady odczytal projekt i poddat go pod glosowanie :
za za/wierdzelliem do kOllsultacji glosolValo
14 radllych
0
przecilV
Ivstrzymalo si~ od glosu
0
Projekt Strategii zostal jednoglos nie zatwierdzony do konsultacji.
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3/ Projekt uchwaly w sprawie : ustalenia wysokosci stawki odplatnosci za god zin~ ustug
opiekm\czych oraz specj alistycznych uslug opiekunczych
Proj ekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skiej.
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie nie wniosly uwag do omowionego proj ektu uchwaly
Przewodnicz<\ccy Rad y odczytal projekt i podd al go pod glosowanie :
za zatwierdzeniem do konsuUlIcji glosowaio
14 rlldnych
przeciw
0
IVslrzymu[o si~ od glosu
0
W/w projekt zostaljednoglosnie zatwierdzony do konsultacji .
4/ Projekt uchwaly w sprawie : zalozenia Sp61dzielni Socjalnej "TOSZANKA" i nadal1la jej statutu.
Projekt byl omawi any na posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miejskiej .
Komisj a oswiaty i Komisja budzetowa przyj ~l y proj ekt do konsultacji .
Przewodnicz<\ccy Rady odczytal projekt i poddal go pod glosowanie :
za zatwierdzeniem do konsultacji glosowlIlo
12 radnych
przeciw
0
wslrzymalo si", od gloSll
2 radnych
Rada Mi eiska w Toszku w i ~kszosci ll glosow zatwierdzila w/w projekt do konsultacji.
Ad.10 - Podj ~c ie uchwal :
11 Projekt uchwaly w sprawie : podzialu Gminy To szek na stale obwody glosowania.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej .
Komisja 05wiaty i Komisj a budzetowa poparly podj ~c ie uchwaly.
Na Sesj i radni nie wnieSli uwag do projektu uchwal y.
PrzewodnicZllcy Rady odczytal u chwal~ i poddal go pod glosowanie :
ZIl podkciem glosowalo
14 radnyc"
przecilv
0
wstrzymalo si~ od glOSll
0
Uchwala Nr XXV IlI/30 1/20 13 zostala podj ~tajedno glosni e i stanowi zal<\ccznik do protokolu.
2/ Proj ekt uchwaly w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznycb
z mieszkancami Gmin y To szek
Projekt byl omawiany na pos iedzeniach Komisji stalych Rady M:.ejskiej .
Zgodnie z sugestill Komisji oswiaty wprowadzono zmiany w :
- w § 2 ust.2 pkt 3 - obecne brzmienie : 3/ mieszkancy Gminy Toszek w liczbie co najmniej 50 os6h
- w § 2 ust.6 wykreSlono ; " .. z zastrzezeniem ust.S"
Radni na Sesji nie wni eS li uwag do w/w projektu.
I'rzewodniczllcy Rad y odczytal uchw al ~ i poddal jll pod glosowanie :
zu podj('ciem glosowalo
14 radnych
przeciw
0
wstrzymalo si", od glosu
0
Uchwala Nr XXVIIJ/3 021201 3 zo stala p o dj~tajednoglo s ni e i stano wi za!llcznik do protokolu .
3/ Projekt uchwaly w sprawie : udzielenia pom ocy fmansowej Powiatowi Gliwickiemll na realizacjc;
budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowo sci Paczyna
Projekt byl omawi any na posiedzeniach Komi sji stalych stal ych .Srodki na reali zacjc w/w zadania
zostala zatwierdzone w budzecie Gminy Toszek na rok 201 3.
Na Sesji radni nie wniesli llwag do przedstawionego proj ektu.
Z(I podj('cielll g!osowalo
14 radnych
przeciw
0
IVstrzyma!o si", od glosll
0
U chwala nr XXVIIl/303 /20 13 zostala podj ~ta jednoglosnie i stano wi za1'l.cznik do protokolu.

5

41 Projekt uchwaly w sprawie : zmiany uch waly budzetowej na role 2013

Proj ekt dotyczy rozbicia dotacji na zad ania zlecone , kt6ra zostal a wprowadzona j edn'lkWOl'l
1 64.979 zl I na:

- wynagrodzenia i sleladki - 6 1.900 zl
- wydatki zwiqzane z realizacj<\. ich statutowych zadan - 3.079 zl
Komi sj e stale Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach poparly podj «cie uchwaly.
Radni na Sesji nie wniesli uwag do proj ektu uchwaly.
Przewodn icz<\.cy Rady odczytal uchwal« i poddaJ j<\. pod glosowa:1ie :
za podjl:ciem llchwaiy giosowalo
14 radnych
~ ~w

0

wstrzymalo si~ od glosu
0
Uchwala Nr XXV IlI1304/20 13 zostala podj«ta jednoglosnie i stanowi zal<\.cznik do protokolu.
51 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gm iny Toszek
na lata 2013 - 2018
Projekt dotyczy korekty drobnych bl«d6w pisarskich.
Komi sje stale Rady Miejskiej po om6wieniu poparly podj«cie uchwaly.
Radni na Sesji nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz<\.cy Rady odczytal uchwaJ« i poddal j<\. pod glosowani e :
za podj~ciem glosowalo
14 radnych
przeciw
0
IVsfrzyma/o si~ od glosu
0
Uchwala Nr XXVlll /305/20 13 zostala podj«ta jednoglosnie i stano wi zal<\.cznik do protokolu.
61 Projekt uchwaly w sprawi e : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek
nalata 20 13-2018
Skarbnik Gminy wyj asnila , ze proj ekl przygotowano na wniosek Kierownika ZO PO i dotyczy on
wprowadzenia do budzelu Gminy Toszek na rok 2013 niewykorzystan ych srodk6w w 20 12 [. z
proj ektu "Comenius - Uczenie si« przez cale zycie" I 2.996,17 z! li z projektu "E-edukacj@ w
Gminie To szek - lcompetencje nauczycieli do ksztakenia multimedialnego " 139.13 3,64 zl I
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego proj eklu uchwaly.
Przewodnicz<\.cy Rady odczyta! uchwal« i poddal j<\. pod glosowanie :
za p odj~ciem glosowalo
14 radllych
przeciw
0
IVstrzynUllo si(! od glosll
0
Uchwala Nr XXVIIl/306 /20 13 zo stala podj«taj ednoglosnie i stano wi zal<\.cznik do proloko lu.
A d .l1
Burmistrz Toszka odpowiadaj'lc na prosb« so ltys PluZniczki poinform owal , ze postara sit< poruszyc
problem z PKS-em i przesun<\.c godzin« odjazdu autobusu 0 5 min.
A d.L2

Radny Tadeusz Inglot zwr6c il sie do Burmistrza 0 przy blizenie informacji na temat wywozu
segrego wanych odpad6w.
Burmistrz wyjasnil , ze obecny system b«dz ie funkcj onowal do konca czerwca br.Od L07 zacznie
obowi<\.zywac system zgodny z now<\. ustaw<\. "smieciow'l".Operator zostanie wylonio ny w drodze
przetargu I do tej pory zadna gmina jeszcze nie oglosila przetargu I .Mieszkancy zostan<\. obci'lzeni
kosztami , kt6re ustalila w uchwale Rada Miej ska , byc moze b«d<\. one zweryfikowane przez
przetarg.Firmy ubiegaj<\.ce si« 0 realizacj« tego zadania musz<\. pos iadac wpis do rejestru dzi alalnoScI
gospodarczej na tereni e naszej gminy - wpi salo sie dose duzo.Mieszkancy nie musza podpisywa6
umow na wyw6z kublow , gdyz kubly lei bt;dzie wywozila gmina.
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W tym temaci e b«dzie prowadzona szeroka i wielokanalowa akcja informacyjna w postaci spolkrui
z mieszkancan1i , infonnacji w gazetce samo rz<\.dowej oraz biez<\.cych infonnacj i w internecic.
Radny Eugeni usz Kuc zapylal :
- dlaczego na spotkanie oplalkowe nie zostali zaproszeni soltysi ?
- kto uczestniczyl i jakie zadanie miely do wykonania osoby bior<tce udzial w ostatn im wyjezdzie
do Hohenau ? W \vyj azdaeh do gminy patrnerskiej powinni uezestniczyc takze radni , sollysi
lub przedsi~b i orey.
Odpowiadaj<tc na pierwsze zapytani e Przewodniez<\.ey Rady Miejskiej w Toszku poinformowal , ze
spotkanie oplatkowe bylo form", podzi«kowania radnych dla praeownikow Urz«du Miejskiego za
ealoroezn", wspolprac«. W roku ubieglym Burmistrz zorganizowal soltysom spotkanie 7.okazj i
Dnia Soltysa , w kt6rym lez nie uczestniczyli radni .
Burmislrz Toszka odnosZ<tc si« do zapytania dotycz<\.cego wyjazdu do Hohenau poinformowal . :i.e
w wyjezdzie lym braly udzial 2 osoby na zaproszenie - Burmistrz oraz Dyrektor Cenirum Kultury .
Wyjazd dotyczyl spotkania z organizacjami pozarz<tdowymi na ktorym to wyroznieni zoslali
Panstwo Zaidel za org anizaej~ wsp61praey pomi~dzy Gminami Toszek , a Hohenau.
W wyjezdzie brala udzial takze Aleksandra Kupezyk , kt6ra pojechala do Hohenau w zwi¢u z
przygotowaniami do wspolnego projektu Comennius I w projekcie uezestniez<t taku Wlosi ora:.:
W«grzy I. Fakt ten zostal potwierdzony przez Dyrektora SP w Toszku .We wezesniejszyeh
wyjazdach uezestni czyla orkiestra , sportowcy , dzieci z terenu gminy
Planowana jest wspolpraca z rolnikami oraz rewizyta sportowcow.Spotkania b«d", realizowanc w
dalszym c i ~u , ale narazie bylo zaproszenie imienne. W przyszly roku planujemy przygotowani"
obehodow 10 lecia nawi<\.zania wsp61praey i w podsumowaniu dedal , ze rna nad zi ej~ , ze podobna
wsp6lpraea b,<dzie nawi<\.zana z gmin", z Ukrainy.
Radny Kuc podkresil , ze eheialby , aby 0 kazdym wyj ezdzie radni byli informowani.
Burrnistrz wyjasnil, ze zawsze jest informaeja na stronie internetowej.
Radny Tadeusz Kobiernik w imieniu mieszkaneow na ul. W'tSkiej i Krasinskiego podzi ~kowal
za wyremontowanie chodnika przy tych uJicach.
Przewodnicz",cy Rady Miejskiej w Toszku poinformowal , ze w dniu 71u tcgo br 0 godz. 16.30
odb~dzi e s i~ wspolne spotkanie radnych i soltysow .Podstawowym punktem porz'l.dku obrad ~dzic
ustalenie harmonogramu spotkaI1 z mieszkaiteami w sprawie wdrozenia ustawy "smieciowej"
Radny Eugeniusz Kuc zwracaj <\.c s i ~ do Kierownika Osrodka Pomoey Spolecznej zapytnl : czy w
daJszym ciqgu jezeli pracownik jest nielojalny wobec kierownika to zostaje zwo lniony z pracy ",
w jakim celu sprz",taczki s<\. poddawane testom psyehotechnicznym ?
Kierownik OPS Pan Janiak wyjasnil , zc nie planuje zadnych zwolnien, po dane informacje S'l
nieprawdziwe.
Pan Jacek Zarzycki przedstawil swoje spostrzezenia dotycZ<tce protokolu Komisji Rewizyjncj po
posiedzeniu dotycz<tcym reali zacj i inwestycji : budowa kanalizacji Sarnow - Oracze oraz budowa
wodoci",gu Toszek - Sarn6w .W/w material stano wi zal",cznik do protokolu.
Burmistrz Toszka poinformowal , ze za przeprowadzenie procedury przetargowej naJ iczono nam
300.000 zl kary .Odwolalismy si" od tej kary - niestety wyrokjest prawomocny.W zwiqzku z
powyzszym rozpocz,<l ismy procedur" poei~ni"cia do odpowiedzialnosei.
Radn y Kuc przedstawil pismo, kt6re otrzymali ]okatorzy budynku przy ul. Wielowiejskiej 17 w
Toszku , a dotycz<tce nawiew6w . wymiany uszczelek itp.Lokatorzy nie maj <t tak ich obowi'l.7.k6w ,
nie posiadaj<t r6wniez uprawnien do wykonywania takich prac.
Prezes REMON DIS Pan Bartosz Straszak wyjasni! , ze w tej sprawie s<t rozne interpretacje ,
jednakZe w zwi",zku z porozumieniem z gmin<\. ustalon o , i.e nawiewy oraz uszczelnienie b~dq
wykonane na koszt gminy .
Mieszkaniec Gminy Pan Kuczkowski na wst"pie zwroci! si" do radnyeh z pytani em ezy zapoznnli
si" z analiz", SWOT w sprawie dotyczqcej budowy fann wiatrowych, a nast~pnie zapytat :
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- dlaczego taka analiza nie jest przeprowadzona ?
Nast«pnie Pan Kuczkowski zwr6cil si« :
- 0 informacj« na temat likwidacji umowy z CARITASEM
- z zapytaniem : czy zle kruszywo na boisku ORLIKA zostalo wymienione ?
Obrady Sesji opusci l radny Marcin Kwasniok .Na sali obecnych jest 13 radnych.
Burmistrz poinfonnowal :
- sprawa farm wiatrowych jest spraw<\. otwart<\. - przed decyzjami bydzie komplet dok ument6w .
To , ze mamy inwestor6w wcale nie znaczy , ze mamy wiatraki.
- razem z Przewodniczym Rady Miejskiej uczestniczylem w rozmowach Z CAR ITASEM .
Nie ukrywam , ze wszystko rozbilo si ~ 0 pieni<\.cize. W roku ubieglym na uslugi zabezpieczono
w budzecie srodki w wysokosci 50.000 zl , w roku biez<\.cym 60. 000 zl .Niestety CARITAS
z'lcda1 11 0.000 zl.W zwi'lczku z powyzszym te zadania do realizacji przej<jl Osrod ek Pomocy
Spolecznej .
- przyczyn'lc bezposredni'lc zerwania umowy z pierwsz'lc firm 'lc realizuj'lccq budow~ ORLIK bylo nie
wywiqzanie si~ z termin6w zawmt ych w umowie / 1.09 nie bylo jeszcze asfaltu , a J5.09 by!
dniem zakOl1czenia umowy / . Na dzien dzisiejszy projekt zostal rozliczo ny.
Pan Kuczkowski zapytal : czy druga finna z kt6r'lc podpisano umow,< na realizacj" inwestycji
wymienila kruszywo ?
Burmistrz poinfonnowal , ze inspektor nadzoru podpisal , iz kruszywo spelnia normy.
Kolejne pytani e Pana Kuczkowsk iego bylo skierowane do Kierownika Osrodlca Pomoey SpoleczneJ
i dotyczylo kryteri6w naboru do Sp61dzielni Socjalnej , gdyz do tej grupy nie dostaly si" osoby
cz~sto maj'lcce gorszy status spoleczny niz oso by zakwalifikowane.
Pan Janiak wyjasnil , ze kryteri6w nie bylo - to efekt projektu systemowego na podstawie kl6rego
przyjmowano ludzi do grupy zaliczaj'lccej siy do wymaganej kategorii.Zainteresowani byJi
podzieleni na dwie grupy : grupa docelowa i grupa rezerwowa. Grupa rezerwowa do edycji wchodzi
w tym roku.
Mieszkaniec Gminy Pan Podkowa podkreslil , ze nieprawd'lcjest jakoby karnien zostal wymienion).
Zrobiono jedynie w trzech miejscach wykopy i sprawdzono gra nul acj~ .Mieszkaniec zwr6cil si~ z
z'lcdaniem przedstawienia ekspertyzy tamtego kamienia i tego co jest teraz .W da lszej cZl(sci
wypowiedzi Pan Podkowa zapytal : kto z U rz~d u rna nadz6r na realizacj'lc budowy ORL1KA ') 
gdyz ogrodzenie jest "super" , ale czy przekr6j slup6w jest odpowiedni , czy S'lc one wkopane nll
odpowiedni'lc glybokosc ? - mieszkaniec zglosil w'lctpli wosci w tej sprawie.
Burmistrz Toszka poinformowal , ze do czuwania nad prawidlowosci'lc realizacj i inwestycjij est
inspektor nadzoru z pelnymi uprawnieniami .Ogrodzenie zostalo wykonane z projektu
ministerialnego - zmieniono jedynie przysla - na slup y posiadamy 5 letniq gwarancjy.
Radny Krzysztof Bartnicki wracaj'lcc do tematu uslug opiekufrczych zapytal : czy OPS swiadcz)' takl
sam zakres uslug jak do tej pory CARITAS ?
Kierownik OPS poinformowal , ze zakres wykonywanych uslug jest rzetelny - po zweryfikowaniu
480 godz. - realizowanych jest 240 godzin.
Radny Kuc zapytal : jaki jest koszt realizacji tych 240 godz.
Pan Janik wyj asnil , ze ko sztj ednej godziny uslu g opiekunczych zaproponowano w wys okosci
11,40 zl
Radny Eugeniusz Kuc ponownie zwr6cil siy 0 przekazanie kserokopii uprawnien inspektora
nadzoru i zglos il wniosek formalny 0 powolanie Komisji mieszanej w celu przeanalizowania
dziennika budowy ORLIKA .
Z-ca Burmistrz wyjasn ila, ze dziennik budowy zostal zabrany przez finny z kt6r'lcrozwi'lczano
umow,< - w posiadaniu jest dziennik II firm y.
Przewodniczqcy Rady wniosek radnego Kuca poddal pod glosowanic :

za pOIVolaniem Komisji glosowalo
5 nulnycll
przeciw
0
IVstrzymalo sie od gloSil
8 radnych
W wynikll glosowania wniosek radnego KlIca przeszedl wiC(kszosciil glos6w.
Przewodniczilcy Rady zwr6cil siC( do radnego wnioskodawcy 0 przygotowanie do naslftpnej SesJi
propozycji skladll Komisji.
Mieszkaniec Gminy Pan Orlik zapytal : czy I firma, kt6ra realizowala blldowi( ORLIKA otrzymala
zaplati( za wykonan'l. prac(( ?
BlIrmistrz poinformowal , ze nie - firma nie wystawila faktury .
Radny Bartnicki stwierdzil , ze w zwiilzkll z tym faktllra nie zostala dol ilczona do rozliczeni 1.
Urzi(dem Marszalkowskim.
Burmistrz wyjasnil , ze po wystawienill faktura I to nie b«dzie wielka kwota I zosta nie zaplacona z
wkladll Gminy.

Po wyczerpanill porzildku obrad PrzewodnicZilCY Rady Miejskiej w Toszkll podzii(kowal zebranym
za udzial i zakonczyl obrady XXVIII Sesji 0 godz. 19.50

