Protok61 nr XXIx/20B
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku ,
kt6ra odbyla si~ 27 lutego 2013 r. 0 godz. 17.00

Porzqdek obrad , lisla obecnosci radnych oraz soltyso w stanowiq zalqcznik do protoko!u.
Otwarcia scsji dokonal Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka, kt6ry
przewodniczylobradom.
Pan Kokoszka otworzyl XX IX Se sj ~ Rady Miejskiej w Toszku , powital zebranych , poioformowal,
Ze zgodnie z art. 14 llstawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 0 samorzqdz ie gminnym / Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz. 159 1 z pMn. zm. / na Sesji obecnychj est 12 radnych , zatem Sesjaj est prawornocna
do podejmowania uchwal ; doda! , ze obrady Sesji b~dq nagrywane.
Nieobecny radny na Sesj; - Pan Janusz Ko nopka
W obradach Sesji uczestni czyli :
Pan Grzegorz Kupczyk
I .Blumistrz Toszka
2. Z-ca Burmistrza
Pani Zdzis!awa Mrozek
3.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
Pan Andrzej Mal ski
4.Radca Prawny
Pan Bartosz Straszak
5.Prezes R EMONDIS
6.Dyrektor Centrum Kultm y
Pan Artm Czok
7.Kierowni k OPS
Pan Jakub Janiak
8.Kierownik ZOP O
Pan Piotr Koziol
Pani Anna Pawlowska
9.Dyrektor SP w Kot ulinie
Pani Grazyna Myszak
1O. Dyrcktor Przedszkola
II.Kier.referatu IKP
Pan Bernard Cebula
12.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatll - Pan Mariusz Pod brozny
J 3.Radny Rady Powiatu
Pan Andrzej Kurek
14 .Radny Rady Powiatu
Pan Mariusz Poloczek
15. Mieszkancy Gm iny
16.Inspektor ds.obslugi Rady Miej skiej
Pani Dorota Piecha
Ad.2
N ie wnies iono uzupel nienia do porz'tdku obrad .
Ad .3
Przewodniczqcy Rady poddal pod gloso wanie : Przyj «cie porzqdku obrad
12 radllych
za przyjt;ciem glosowalo
pl'zeciw
0
0
wslrzyma{o si~ od glosu
Porzqdek obrad zosta l przyj«ty jednoglosnie.

Ad.4
Radn i nie wniesli uwag do protokolu z ostatniej Sesji.
ZlI prZY.it;ciem protokolu glosowalo 12 rlldlly ch
przeciw
0
"'~trZJ'm{/lo si~ od glosu
0
Protok61 z ostatniej Sesji zostal przyj«ty jednoglos ni e.
Do obrad dol'tczyl radny Krzysztof Bartnicki - w g!osowaniu

b ~dzie

brain udzial 13 radnych.

Ad.S - lnterpelacje i zapytania :
l.Radny Krystian Cedzich wniosl inteIpelacj e w sprawie :
aJ cieku wodnego w Boguszycach - odpowiedz na pismo skierowane do Nadzoru Budowlunego
informowalo , ze Nadz6r nie zajmuje on stano wiska w lej sprawie , gdyz to nie jego
kompetencja.
Zwracalem uwag.,: , ze pi smo zostalo zle sprecyzowane i to byla podstawa udzielooej
odpowiedzi - nalezalo w nim uj'1.c , ze stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zwr6cic si"
o dokonanie wi zj i.Wtedy Nadzor wydalby konlaetn'1. decyzj ~ i byloby wiadomo kto ma silt
zaj'1.c t'1. spraw'1.
bl drag kt6re Gmina powinna przej'1.c - po podwyzkach podatku mieszkani ec Pawlowic placi
530 zl za drog" Jest to kwota bardzo wysoka , a my jako Rada i Burmistrz do lej poey W lej
sprawie nic nie zrobilismy , a takich dr6g w gmini e j est bardzo duzo.Mysl" • ze b lby czas ,
aby si.,: zastanowi c nad tym i zalatwic t" spraw<; raz na zawsze.
2.Radna Irena Klausa zlozyla interpelacje w sprawie :
al przekazania nowych informacji dotycz'1.cych komunikacji, !ct6ra za j akis czas powinlla
funkcjonowac na terenie gminy
bl wyjasnienia : czy z chwil'1. wej scia w zycie przepis6w nowej ustawy " smieciowej" mieszkancy
uL Morcinka tez b"d'1. "klientami naszej Gminy" - czy oni op laty b"d'1. uiszczal i w sp6!dzielni
takjak do tej pory - poniewat juz zaczynaj'1. sil( rozne plolki np. ze b<;d'1. placic mniej od osoby
3.Radny Krzysztof Bartni cki zapytal : na jakim etapie jest STUDIUM w chwili obecnej ?
W zwi'lZku z pytaniami mieszkanc6w - radny zwr6cil si" 0 przyblizenie scenariusza zwi'lzanego
ze zmian'1. STUDTUM , a potem planow zagospodarowania przestrzennego - j ak to wyghlda po
kolei ,jakie s't etapy ?
4. Radny Ireneusz Kokoszka:
al w imieniu mieszkanc6w ul. Swibskiej zwrocil si" 0 zweryfikowanie lamp na tej ulicy
i postawienie jednej lampy zaraz na pocz'1.tku ulicy SWibski<:j I j est ciemno I
bl zwrocil sil( 0 wystosowanie pisma do Powiatu w sprawie czyszczenia row6w przydromych
a takze z zapylaniem : czy maj'1. zamiar wycinac krzaki z tych roWDW tak jak to czyni't teraz
od Chechl a do Rudzinca
Ad.6
1.Soltys Pniowa Pani Sylwia Ceb ula poinformowala , ze w ubiegly poniedzialek w solectwie
odbylo sil( zebranie wiejskie w sprawie l1 0wych zasad go spodarowania odpadami komunaln)1ni.
W trakcie spotkania zebrani e wiejskie podj«lo uchwalt; opiniuj'1.c'1. negatywnie budowt; ferrn
wiatrowych na terenie solectwa Pni6w , a tym samym przeksztalcenia terenow solectwa
na przemyslowo uci'tzliwe dla otoczenia i srodowiska naturalnego.
Pani So ltys przekazala materialy z odbytego zebrania wiej skiego .
2. Soltys Kotulina Pan Albert Osmanda zwrocil sil( 0 postawienie kontenera wielkogabarytowego.
Jest kilka posesji z ktorych zachodzi koniecznosc wywiezienia tego typ u odpad6w .
Kontener nalezy postawic w terminie do I miesi1\.ca.
Do obrad Sesji dol'1.czyl radny Kuc.Glosuje 14 radnych
Ad .7
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie mi"dzysesyj nym
Sprawozdanie stanowi zal'1.cznik do protokolu.
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Ad.8 • Podj t<c ie uchwal :
1I Projek! llchwaJy w sprawic : ustalenia wysokosci stawek odplatnosci za godzin" uslug
opiekunczych oraz specjaJistycznych uslllg opiekunczych
Projekt byl poddany konsultacjom .W terminie wyznaczonym na konsultacje nic wplyn«ly 7.aclne
uwagi .Projekt po kOllsultacjach byl ponownie om6wiony na wsp61nym posiecizen iu Komisji
stalych .Na wsp6Jnym posied zeniu oraz na Sesji raclni nie wniesli uwag do w/w proj ektll uchwaJy.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddal j'tpod glosowanie :
za potlj~cielll glosowalo
14 radnycll
pn eciw
0
1V.\·lrzynllllo si f ofl gloslI
0
Uchwala Nr XXI Xl307120 13 zostala podkta jednogJosnie i stano wi zal'tcznik do prolokolu.
2/Projekt uchwaly w sprawie : wyraienia zgody na przyst'IPienie do projektu partnerskiego ,
efektem kt6rego b~dzie opracowanie pn. "Strategi a wzmacniania potencjalu gospodarczego
Podregionu Gliwickiego"
Projek! byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej .
Na wsp61nym posiedzeniu omz na Sesji radni nie wniesJi uwag do przedstawionego projektu.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddal j't pod glosowanie :
za pOdNcil!11I glo.l'owalo
14 radllych
pnec:hv
0
IVst77.ymala sil{ od glas Ii
0
Uchwala Nr XXIXl308/20 J3 zostala podj«ta jednoglosnie i stano wi zal'tcznik do protokolli .
31 Projekt uchwaly w sprawie : okreslenia "Programu opieki nad zwierz«tami bezdomnymi omz
zapobiegania bezdomnosci zwierz'tt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 201 3 roku"
Projekt by! poddany konsultacj om i zgodnie z art. I I a ust. 7 lIstawy z dnia 21 sicrplua 1997 r. 0
ochroni e zwierz'tt przekazany do zaopiniowania.W lIstawowym telminie odnosnie proj ektll
wplyn«ly opinie pozytywne.
Projekt byl r6wniez ponownie omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady
Miej skiej .
Radni na wsp61nym posiedzeniu oraz na Sesji nie wniesli uwag do projektu.
Przewodnicz<tcy Rady odczytal uchwal« i poddal j't pod glosowanie :
'" pod}l;ciem glosowalo
14 radnydl
pr"leciw
0
IlostrZ),I1III/O Ii\! od giosil
0
Uchwala Nr XXIXl309/20 13 zostala podj«ta jednoglosnie i stanowi zal'tcznik do protokol Ll.
41 Projekt uchwa! y w sprawie : zmian w budzecie Gminy To szek na rok 20 13
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w :
- w wysokosci 10 .000 zl na rea li zacj~ mliltimediainych material6w dziennikarskich an temat
Gminy Toszek
- w wysokosci 3.550 zl 11a remont dachll i pomieszczen swietlicy wiejskiej w Pluzniczce or.rz na
zakup doposazcnia
Projekt by! omawiany l1a wsp61nym posiedzeniu Komisji scalych Rady Miejskiej.
Radni na wsp61nym posiedzeniu oraz na Sesji nie wniesli uwag do w/w projektll.
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uchwal« i poddal j't pod glosowanie :
podhcil!lIl giosowilio
13 rIIdllych
pr,ec:i1V
0
1V~""7J'I/II1/ sie od glosll
1 radny
Ucbwala Nr XXIXl3 10/20 13 zostala podj«ta wi~kszosci't glos6w i stano wi zal<tcznik do protokolu
51 Projekt ucbwaly w sprawi e : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 201 3

,II
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Zmian w bud zecie dokonuje si<;, w zw i,\zku ze zlozon,\ deklaracj,\ przynaleznosci do Sl,\skiego
Forum Oswialy Sam orz,\dowej w Katowicach i oplaceniem skladek czlonkowskich w 2013 r.
Proj ekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejski ej .
Radni na wsp6Jnym posiedzeniu oraz na obradach Sesji nie wniesli uwag do przedstawionego
projektu.
Przewodnicz,\cy Rad y odczytal uchwal« i podda! j,\ pod glosowanie :
UI podj{!ciem glosowalo
14 radllyclt
przecilV
0
1V~"frzymalo si{! od g ios il
0
U hwala Nr XX IXl3 11/201 3 zostala podj~t ajed nog!osnie i stanowi zal<\cznik do p rotokolu.
61 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 13
Proj ekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 338 .549.06 zl na zabezpieczeni e finansowc
I wklad wlasny I proj ektu realizowanego ze srodk6w Europej skiego Fundusz u Rozwoj u
Re gionalnego pn . "Rewitalizacj a Gotyckiej Wiezy Zamkowej z przeznaczeniem na Centnrm
Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku staj ni wraz z
zagospodaro waniem otoczenia " - realizo wanego przez Centrum Kuhury Zrunek w Toszku .
W zwi,\zku z tym . ze srodki na ten cel przesuni«to z projektu dotycz,\cego termomoderruzacji
SP w Paczynie - radny Krzysztof Bartnicki zwr6cil si« do Bunnistrza 0 informacj« : dlaczego te
srodki mozna uruchomie ?
Burmistrz poinformowa! ,ze w zwi,\zku z tym iz mamy pocz,\tek roku , a budzetj esl napil(ty
istnieje mozli wosc "pozyczenia tych srodkow " - narazie j estesmy na czwartym miejscu li st;
rezerwowej do pozyskania dofinansowania na realizacj l( tej inwestycji. - czekamy na oszcz~d.noSei
z przetargow , ktore mog,! bye dopiero jesieni,!- zanim Marszalek je rozdzieli , zanim pod piszemy
umowl( - to pewni e b«dzie pocz'!tek przyszlego roku .
Proj ekt by! omawiany na wspolnym posiedzeniu Komisji stalych .
Radni na wspolnym posiedzeniu oraz na Sesj i nie wniesli uwag do omowionego proj ektu.
Przewodnicz'!cy Rady odczy ta! uchwa l ~ i poddal ja pod glosowanie :
UI POlljfciem glosowa/o
14 radltych
przeciw
0
JVstrZYl1l a/o si{! od gl om
0
Uchwa!a Nr XX IXl3 12/201 3 zostala podj«ta jednoglosnie i stanowi zal<\cznik do protokolu.
71 Proj ekt lIchwaly w sprawie : zmian w wieloletniej prognQzie finansowej Gminy Toszek na lata

201 3 - 20 18
Proj ekt jest konsekwencj,! wprowadzenia do reali zacj i projektu "Rewitalizacja Gotycki ej WieZy
Za mkowej z pzreznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz
rewitalizacj a budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia"
Po omowieni u proj cktu na wspo lnym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miej skiej oraz na Sesji 
radni nie wniesli uwag do projektu uchwaly.
Przewodnicz'!cy Rady odczytal uchwal« i poddal j q, pod glosowanie :
za pOIIjf{ciem glosowalo
14 radllych
przeciw
0
IVstrz),ma/o sil{ od gl osfl
0
Uchwala Nr X X1 Xl31 3/20 13 zostala podj l( la jednoglosni e i stanowi zal'!cznik do protokolu.
W obradach nast«pila 5 min przerwa.
Po przerwie :

Ad .9
Burmi strz Toszka udzie1 i1 odpowiedzi na interpelacje i zapytania :
11 radnego Cedzicha :

5
al pismo faktycznie poszlo w takiej fonnie.OdpowiedZ do wiadomoSci Pan otrzymal.Mozemy
wysto sowac kolejne pi smo jezelijest to konieczne - natomiast nic nie stoi na przeszkodzie ,
aby Pan jako radny rowniez skierawal pi smo w tej sprawie.
b/ stwierdzenie , ze nic nie zostalo zrobione w sprawie przej«cia drog jest du~ym nadll7.ydem .
Pan jako radny powinien wiedziee • ze w zeszlym rokll wykllPilismy dr6g za 150.000 7./
12 drag ; I , a dodatkowo 100.000 zl- w tym roku 130.000 zl przeznaczamy na prace
geodezyjne , wydzielanie tych dzialek , podzialy i wzowienia . W por6wnaniu do okn:sll w
ktorym rozpoczynalisll1Y i do budzetu , ktory oddziedziczylismy- kiedy na te wszystkic kwcstie
bylo raptem 40 ezy 60 tys zl to obecnie wydajell1Y ponad 280.000 zl - jest to duZy post,<p.
Natomiast faktem jest, ze tyeh spraw na terenie gll1iny jest jeszcze spora i ze to jeszcze t roch~
potrwaJak Panstwo widzieie czy to ze sprawozdania , ezy z uchwal jest 0 becnic sporo
wprawadzonych prajekt6w , do kt6rych potrzebny jest wHad wlasny - szkoda byloby
zmarnowac jezeli s'1. do st~pne srodki.Po roku walki udale si~ uzyskae dofinanso\\'3.nia na
projekt dla Zamku grubo ponad 3 mIn - po naszej stronie tylko 1 mIn zl , a wi ~c ",arto z Lyeh
srodkow korzystae . Jednak musill1Y to wyposrodkowae - bo dragi tei. S'1. istotnc .
21 radnej Klausy :
a/ jezeli ehodzi 0 komunikacje to sprawy si~ tocz'1. . Jak juz wezesniej mowilem to ilia nas dluga i
skomplikowana praeedura - bo kazda z gmin musi nas przyj'1.c.Mam nadziej , , ze dla nas
skonczy si~ to dobrze i kaZda z gmin wyrazi zgod~ na przyst<wienie Toszka do Zwi<tZku
Potem b«dziemy ustalac szczegoly odnosnie sieci pol'1.czen.
bl odnosnie ustawy smieciowej - na kaZdYIl1 zebraniu podkreslam tlltaj tez nicraz 0 tym sit(
mowilo , ze ten sys tem jest systemell1 ogolnym , klory funkcjonuje wealej Polsce i w calei
Polsce na mocy ustawy s'1.podobne zasady i nie rna mozliwoSci, aby klos nie placil lub plaeil
inaczej na terenie naszej gminy .W przeglosowanej uchwale jest: 8 zl stawka o bnji,ona i 14 zl
stawka normalna i takie kwoty obowi'1.zuj'1. zarowno mieszkancow solectw j ak i wszystkieh
mieszkancow Toszka i nie rna wyj'1.tku od tej reguly.
31 radnego BaJ1nickiego :
- na dzien dzisiejszy STUDIUM zostalo wyslane do konsultacji do tych instytucji do kt6rych
musimy je wyslae, nast~pnie odb~d'1. si~ konsultacje spoleczne na terenie nas zej gll1iny.
Jezeli Pan radny zainteresowany jest dokladn'1.1iczbq inslytucji - to taka lisla zo stanie
przygotowana dokladnie z terminami kiedy poszlo , do jakiej instytucji , jaki j est termill
udzielenia odpowiedzi I Pan Cebula slyszal i zapisze I - dopiero po tym tenninie b«dqkolejne
etapy czyli konsultacje spoleczne , a nast~pnie etap ostatni czyJi glosowanie na Racizie .
uwzgl~dnienie konsultacji I uwagi ztozone przez instytucje i przez mieszkancow - gdLic
naji slotnicjszy glos rna RDOS , ktory bardzo wnikliwie przegl'1.da material, szczeg61nie \\ lyro
momencie kicdy w dokumencie jest zawarta kwestia ferm wiatrowych I, a potem podj\!cie
uchwaly.
Radny Bartnicki zapytal : czy jezeli po konsultacjach spolecznych powstan'1. pc \\~le
rozbiezn oSci i STUDIUM musi ponownie isc do opiniowania przez instytucje ?
Burll1istrz poinformowal , ze nie musi bye ponownie opiniowane gdyz procedurd lego nie
wymaga.
4. radnego Kokos zki :
a/ jezeli chodzi 0 oswietlenie na ulicy Swibskiej to mysl~, ze kierownik referatu IK P zanotowa l
bl w sprawie pisma do Powiatu - Burmistrz poinformowal , ze j est wnowiony z Pan em V-ce
Starostq Dombkiem w przyszly czwartek na terenie naszej gminy wi~c mi~dzy innym i poruszy
kwe s ti~ czyszczenia rowow i wycinania krzewow
S. so ltysa Kotulina - Pana Osmandy :
- plamljemy jeszcze wielkogabartyty - postaramy si~ aby przed swi~tami gdzieS si« pO.l3wily 
b~dziemy to uzgadniac z firm'1. J ezeli nie przed swi~tami to napewno krotko po swi~tach
wi elkogabaryty siQ pojawiq.
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Ad.tO
Radny Cedzich wTaeaj ftc do sprawy cieku poinformowal , ze od razu zglosil iz pismo do Nadzoru
Budowl anego jest ile napi sane i b~dzie odrzucone .Nadzor potrzebuje konkretnych faktow i
dodal ,ze nie moze sam pisac pisma jako radny gdyz to nie wypada .Stronft jest Urz9,d i powinien
spraw~ zalatwia6. Sprawa siy ci9,gnie 1,5 roku i do dzis nie nie jest zalatwione - jedynie na drodzc
powiatowej wye i~to drzewa i daJej stoi w miej seu - row w dalszym ei9,gu jest niedrozny.
Jest zagrozenie dla bezpieezenstwa mieszkaneow - jezeli w tcn sposob siy to zglosi do adzoru to
przyjadft i wydajft deeyzj~ - ehodzi 0 ulatwienie sprawy.
Nasl~pn i e Pan Cedzich wroeil do tematu drog.i podkwUl , ze wie 0 wy kupionyeh drogach . ale do
wykupienia pozosla!o jeszcze bardzo duzo . Czy znaczy to , iz ten wlasciciel od ktorego drog~
wykupi si<; na koncu to caly czas b«dzie musial placic podatek , a podwyzkajesl draslyczna '!
Radny podkreslil , ze eelem tyeh ei9,glych wypowiedzi na temat drog j est , aby wlasciciel nie placil
za nie podatku.
Burmistrz wyjasnil , iz jest taka mozliwosc , ze jezeli kto s sit; zdeklaruje przekazania drogi za
symbolieznft zlot6wk« - to nie ma problemu - automatycznie zostaje wyslany geodela klory
wyznacza dzialki.Burmistrz podkreslil , ze gmina to nie tylko dro gi - to rowniez szkoly , Centrum
Kultury i inne jednostki . kt6re muszft funkcj onowac i nie moma calego budzetu prz.eznaczyc tylko
na wykup drog , ktore od 20 lat tak samo jak dzisiaj S9, uzytkowane.Napewno w tym kierunku
b~dzi em y dziala6 , napewno drogi byd9, wykupywane , ale nie mamy na tyle mozli wosci • :i:eby to
zrobic w przeei9,gu roku .
Radny Kuc zwrocil sie w nastt;pujftcych sprawaeh :
- w lislopadzie byla rozmowa na tema! podj ycia decyzji w sprawi e powstania Spoldzjelni : ezy
b ~dziemy remontowac Panu Grochli lokal , czy bydziemy remontowac kucbni y na Zamku - do lej
pory brak informaeji
- pylanie mieszkanca Gminy : w trakeie zebran w sprawie ustawy smieciowej wraz z BUmlislr.lem
na w/w spotkania przyj ezdza tirma zajmujftca s i~ bateriam i slonecznymi - ezy nie dobrzc bylob)
zapytac siy Pana Hatlapy , ktory sit; speejalizuj e od paru lat i jest z naszej gminy - ezy nie warto
jego zarek lamowa6 ?
- kiedy powstanie Komisja w sprawie "ORLlK6 w" ?
Burmistrz podkrcStil,:i:e eo do Spoldzielni to odpowiedzi udzieli Kierownik OPS , oatomiast w
odpowiedzi na zapytanie dotyezftce solarow wyjasnil , iz nie jest to pierwsza timla j ezdzi po na~zej
Gmi nie - bo juz na poprzednich zebraniaeh w zeszlym r·::>ku tez byla firma - nie ulrudniamy , jezdi
pytaj9, czy mogft przyjechae i przedstawie mieszkancom swoje propozycje , tym barclziej it
wszystko wskazuje na to , ze to ostatni rok dofinansowania .Firma ktora przedstawiala swoj9, ofert~
na zebraniach dodatkowo zaoferowala 20% zni:i:ki tylko dlatego , ze ieh akcja promoeyjnajesl na
terenie calej Gminy.Burmi strz dodal , :i.e juz w trakcie \o\cyborow obieeal , i:i. b~dft takie projckty i
nie nie stoi na przeszkodzie , aby przy kolejnyeh zebraniach za ok. 1,5 m-ea dalej odnosnie llSlay,y
"smieeiowej " aby Pan Hatlapa albo ktos inny kto u nas to lObi przedstawil swojft ofel1~.Nie rna
zadnego problemu - my nie promujemy zadnej flrmy.
W temaeie utowrzenia Komisji w spraw ie ORLlK6w - Przewodniez9,cy Rady poinfomlOwal • :i:e
na ostatni ej Sesji zwrocil s i ~ do radnego 0 przygotowanie propozycji skladu i okreSlenic
konkretnego dzialania.Komi sja moze si y sk!adac tylko z radnych .Tcraz powielil t'\. prosb" .
Komisja moze zaprosie eksper16w na swoj e obrady.Koszt udzialu ekspertow w posiedzenill Komi5ji
pokryje Gmina
W sprawie w/w Komisji radny Andrzej Moreiniee podkreslil , ze ma dosyc Komi sj i sledczych ,
ktory w telewizjijest nadto, ale skora majllz taka Komisji ma bye to chcialby, aby przy ok~i
zaj ~l a siy dokladnie sal'\. przy SP w Toszku .Od kiedy powstala , na jakich zasadach , ile spotkan
bylo z przedstawieielami - to trzeba sprawdzic
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Mieszkaniec Kotulina Pan Pawel Wrobel odczytal pismo skierowane do radnego Kuca ,a dotyczqce
mi~dzy innymi dodatkowych postulatow dla Komisji , ktora rn a powstac.
Pi smo mieszkailcajest zal<\.cznikiem do pratokolu.
Mieszkaniec Toszka Pan Kuczkowski Marcin a prapo Komi sji zauwazyl , ze powslala Komisja
dotycz<\.ca ORLIKA, a moze powolac odr«bn<\. Komisj« do archiwum X - bo to juz jest smiechu
warte na tej sali sesyjnej.Pan Kuczkowski stwierdzil, ze we wrzeSniu Przewod nicz<\.cy Rady
Miejskiej powiedzial, ze Komisje Rady Miejskiej s<\. nagrywane .Jak sie okazalo to raz sl\.
nagrywane , a raz nie. Rzeczy , ktore powinny bye w protokolach nie S<\. zamieszczane - dlaczego tak
si« dzieje ?
Przewodniczqcy Rady odpowiedzial , ze mamy sprz~t jaki mamy - to zwykle kasety
magnetofonowe - nie sta6 nas narazie na zakup porz<\.dniejszego sprz«tu - wnioskowa Iism) d
budzetu , ale s<\. inne potrzeby .Nie b,<dziemy narazie zakupywac sprz~tu .Naglywarny co niektore
losowo wybrane Sesje .. Prosz« 0 cierpliwosc i wyrazumialosc moze znajd<\. si,< srodki na sprzl<!
nagrywaj <\.cy. Narazie jeze li ktos jest zainteresowany moze przesluchac kasety.
Pan Kuczkowski podkreslil , ze wyjasnienia Przewodnicz<\.cego go nie przekonywuj<\. gdyzjesl \V
slanie udowodnic , ze telefon kom6rkowy za 200 zl , kt6ry nagrywa glos i wideo , a dyklafOi
kosztuje 50 zl i mozna zabrac go na Zamek i tez nagra6 - 50 zl to nie taki wydatek. kazuje siC;
potem , ze w protokole pewne rzeczy S<\. pomini«te - dla mnie bardzo waZne powiem SZClerze.
Przewodnicz<\.cy wyjasnil , ze kazd y rna swoje pewne wazne rzeczy , my w protokole ujmujelllY
gl6wne tematy , nikt nie pisze slowo w slowo co kto powiedzial.
Pan Kuczkowski poinformowal , ze nie chce stenograrn6w , ale zeby oddany byl pOl74.dek ohrad , a
na styczniowej Sesj i pytanie zadane do Pani radnej Ingi Potkowy odnosnie udzialu w Sp6ldzielni
Socjalnej - Przewodnicz<\.cy podpisal prolok61 , a tam z tego nie rna ani jednego slowa - moglo bye
chociaz cz,<~\C iowo cos napisane - to nieetyczne .
Przewodnicz<\.cy stwierdzil , ze tematjest nakreslony.
Pan Kuczkowski poinformowal , ze jest temat dotyczqcy samej Sp61dzielni , ale nie Pani radnej - to
r6znica.
Przewodnicz<\.cy Rady zaprosil Pana Kuczkowskiego i mieszkailc6w na swoje dyZury w kazdy
czawrtek od godz. 15.00 do 17.00 w czasie kt6rych mozna spr6bowac rozwi<\.zac nwtlljl1.ce
problemy.
Kolejne pytanie Pana Kuczkowskiego skierowne zostalo do Burmistrza Toszka i dotyczylo : jakle
podatki w gminie Toszek placi firma reklamuj1lca solary na Zebral1.iach z mieszkaticami '!
Burmistrz poinformowal , ze to nie rna zadnego znaczenia jakie placi podatki , bo nie placi
podatk6w , 0 czym Pan Kuczkowski dobrze wie - firma jezeli jest z Gliwic to placi podatki w
Gliwicach.Pan Burmistrz odni6s1 si« jeszcze do wypowiedzi Pana Kuczkowskiego dnosnie lego co
powiedzial na pocz<\.tku ze interesuje go tylko ORLIK - bo tak to Burmistrz odebra! , a reszta lO jest
szopka.W zwi<\.Zkll z tym Burmistrz pogratulowal Panu Kuczkowskiemu dobrego samopoczlIcia 
jezeli inwestycja kt6ra jest za I mIn 600 tys interesuj e go bo jest prawdopodobieilstwo , ZC cos
jest z le zrobi one w momencie kied y nie jest jeszcze ona oddana , natomiast inweslycja kt6ra
kosztowala ponad 2 mIn - jest naprawd« "skaszaniona" .Dzieci tam dzisiaj nie cwiczq albo cwicz'l.
na wlasn<\. prosb,< bo ogrzewanie jest nieczynne . Od dw6ch lat bijem y si« z wyko nwcll 0 ropraw~
tej inwestycji i Pan Kuczkowski twierdzi ze to jest "szopka" natomiast ORLIK , kt6ry jesljeszcze
nie skonczony , kt6ry b,<dzie konczony na wiosn« i b«dzie napewno zrobiony dobrze i posluzy
wiele lat jest dla Pana Kuczkowskiego "oczkiem w glowie "Burmistrz pogratulowal Panu
Kuczkowskiemu samopocz ucia oraz postawy wzgl,<dem Gllliny wzgl«dem dbalosci 0 interesy
Gminy.
Pan Kuczkowski stwierdzil , ze Komisja rna powstac do sprawdzenia ORLIKA i trudno jest teruz
do lej Komisji dorzucic szereg rzeczy kt6re byly kiedys tam - bo ta Komisja nic nie roz;wi<\i.e - 0
czym Burmislrz dobrze wie.
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Burmistrz podkrdlil , ze tak jak radni zdecydowali , ze Komisja b~d zie si~ zajrnowac ORLfKIEM ,
tak sarno radni mog<\. zdecydowac innymi sprawami mi<tdzy innymi tymi , 0 kt6ry h wspomnial Pan
Wr6bel - jest to tylko decyzja radnych nikogo innego.
Wracaj<\.e do tematu solar6w Pan Kuezkowski stwierdzil , ze bye moze my tie postrzegamy
przeds i~bi o rczose lokaln<\. - bo napewno Pan Hatlapa ezy firma INSTAL-PROFIT , kt6ra tez
zaklada so lary w naszej Gmini e mogJa skorzystac z tych zebran zatrudnilaby j ednego lu b uw6cl
mieszkaflc6w Gmi ny Toszek , zaplaeila w i~ksze podatki - to jest wspieranie lokalncj
przedsi<tbiorezosci .
Burmistrz powt6rzyl po raz ko!ejny , ze Pan Hatlapa nie wyst~il z wnioskiem , aby uczeslniczyc w
zebraniach i oferowae mieszkaflcom peln<\. uslug~ I<\.cznie z dofinansowaniem .Pan Hatlapa
faktycznie wysl<tril , ze jest inslalatorem i moze te kwesti e przeprowadzie . Burmi strz 7..ape"""it . ze
nikt tych Paflstwa rue zapraszal , oni tak jak poprzednia firma sami si~ zglo sili .Te finny przychodz<\,
do Burm is trza i pytaj<\. czy jest taka mozliwosc aby wySI<tr'6 na tych spotkaniach - jest wolny rynek
i klient / mieszkaniec / deeyduje czy korzysta z tej finny.
Pan Kuczkowski stwierdzil , ze to jest wol ny rynek , ale jet.eli gospod arzem spotkania jest
Burmi strz - to promoeja lokalnej przed si~ biorczosei polega na wspieraniu lokalnych
p rzedsi~biore6w bo oni tu mieszkaj<\. i plae<\.podatki , ieh dzieci chodz<\. tu do szkoly plae<l
pieni<\.dze w sklepach i k61ko si.,: zamyka , ale Burmistrz tych rzeczy nie rozumie.
Ostatnie pytanie Pana Kuezkowskiego dotyczylo Strategii Rozwoju Gminy .Byly zapwszone soby
do konwetu strategicznego , byla debata w jakim kienmku rna p6jse Grnina Toszek . Burmistrz po
stronie szans zglosil odnawialne zr6dla energii , Pan Kuczkowski jako zagrozenie zglos il budO\\~
farm wiatrowyeh Osoba prowadz<\.ca spotkanie zapytala Pana Ku ~zkowskie go : ezy jest przeciwny
odnawialnym zr6dlom energii - Pan Kuezkowski odpowiedzial , ze absolutnie nie , ale jest
przeeiwny budowie [enn wiatrowyeh w gminie Toszek .Zostalo to wpisane. Czytaj<\.e Sl,dlegic; na
stronie Urz~dll - okazalo s i~ , ze zgloszone przez Pana Kuezkowskiego zagrozenie zo slaln
wyei~te.Mozna siC; spierae i debatowac - to demokraeja niemniej Pan Kuezkowski zwr6cil sit; z
zapytaniem : kto to wyci<\.1 i dlaczego ?
BlIrmistrz poinformowal , ze na tych spotkaniach bylo duzo inforrnaeji , kt6ryeh tcraz l1iema, firma
zewne;trzna kt6ra robila Strategic; wybrala rzeczy istotne i nie tylko ta kwe stia jest Die uj ~ta , ale
wiele innych .Obeenie Strategiajest konsultowana - moma wnosie do niej uwagi .Wszystkie uwagi
b ~d~ rozpatrywane .
1'0 wysluehaniu wyjasnien Pan Kuczkowski zapytal : dlaezego w takim ukladzie nie wyei~ lo
propozyeji Bunnistrza dotye z~eej "odnawialnyeh zr6del energii" ?N ie wiadomo co sobie 0 tym
pomyslee , skoro istotne dla Gminy mysli mieszkanc6w s ~ powyeinane.
Radny Eugeniusz Kuc podkres lil , ze Gmina WielowieS w pi erwszej kolejnosci daje mozliwosc
wykonania zadafl lokalnym przedsi.,:bioreom - po czyrn zwr6cil siC; do PrzewodnicZ<\.cego Rady 0
wytypowani e os6b do maj<\.cej powstae Komisji doraznej .
M ieszkaniee Gminy Pan Grabowski zwr6eil si<t z wnioskiem 0 rozpatrzenie sprawy sali
ginmastyeznej przy SP w Toszku .Na saIl( wyd ano ok. I min 800 tys zl , a ona (eraz W og6le nie
dziala .Obecnie przy minusowej temperaturze jest w granicach O°C , a latem ok. 40"C .UwaZam . ze
to wa:i:ne - ORLIK dopiero jest budowany .Szkola ehee powolac "klase; sportow~" , ale gdzle ona
rna miee zaj c;eia - bo sali nie rna .Nastl'pne Pan Grabowski zwr6eil si~ 0 wyjasnienie: co jest z
Higieni stka szkoln<\. ? W szkole j est wiele wypadk6w - s<\. proeedury kt6re powinny bye przez
nauczyeieli przestrzegane .Szkola wydaje liste; uczni6w hi gienistce , kt6ra zanosi jq do Przyehodni
- za tym, id<\. pewne pieni~dze z Narodowego Funduszu Zdrowia , a higi eni stka jest 2 razy w
tygodniu.W tej sytuaeji pierwsza pomoc jest udzi elana przez nauezycieli , dzieci sll same wysy lane
do domu - cz~s to bez powiadomienia rodzie6w. Pan Grabowski podkreslil , ze poruszone sprawy
przedstawi na pismi e , gdyz cheialby uzyskae wyjasnieni e .Ponadto jako Przewodn iczl'\cy Rady
Rodzic6w podzi ykowal za wybudowanie ORLIKA .
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W POdSLUllOWaniu wypowiedzi Pan Grabowski podkreslil , i2 chcialb y aby B urmistrza oraz Rad~ ,
ktara si~ podpisala pod t'lc sal'lc gimnastyczna doprowadzic do odpowiedzialnosci kamej bo to .iest
dzialanie na szkod« Gminy .
Burmistrz stwierdzil , ze na dzisiejszej Sesji nie rna Dyrektora SP w Toszku , aby lIstosunkowac 5i«
do powyzszych odpowiedzi i zwracil si ~ do 0 dostarczenie wypowied zi na pismie w celu uzyskania
pisemnnej odpowiedzi.
Nast«pnic Burmistrz :
- zaprosi l soltys6w do Urz«du na Dzien Soltysa w dniu I L03 .br 0 godz. 16.00
- zaprosil wszystkie Pani e z osobami towarzysz'lccym i na koncert w wykonaniu kozak6w doniecklch
z Ok87j i Dni a Kobiet zorganizowany przez Centrum Kultury w dniu 8.03.br 0 godz. 18 .00 na sali
Peterswaldzkiej.
Mieszkaniec Toszka Pan Orlik zapytal dlaczego tak duzo podrozala stawka podatku od grunlU ?
Ponadto Pan Orlik podkreslil ,ze duZo si~ m6wi 0 niedopraeowaniu przy sali gimnastycznej ,a na
tym ORLIKU b«dzie to sarno , gdyz w momencie kl adzenia gu my temperatura byla zbyt niska i
w miejseach ni edogrzanych przez maszyn~ stosowano zwykle zelazko.Aby ORLIK dzialal lepiej
jak sala gimnastyczna to trzeba go dobrze odebrac.
Burmi strz poinformowal , ze slusznie Pan Orlik zauwazyl , ze inwestycja nie jest j eszcz~ odebmna.
Pod obiorem podp isze si« Inspektor Nadzoru .1ezeli nie b«dzie nadawalo si« do uzytku to nie b~dzie
odebrane.Jednkaze Burmistrz dodal i2 0 in westyej~ jest spokojny - b~dzi e ona przez wiele lat
shlzyla mieszkaneom.Stawka podatku w por6wnaniu do naszyeh s'lcsiad6w jest niz.s:lI1 - caly pmvial
jest od nas drozszy tylko Rudziniec rna 33 gr , a my 35 gr. - moze to bye dotkliwe , ale niejcst to
stawka maksymalna / 45 gr / a le urealnienie tego podatku i w dal szym ci'Wu saj edn'l. z najnizszych
w Powiecie.
Radny Morciniec zwracaj'lc si~ do Kierownika ZOPO poinformowal , ze jest sezon rekold..cji i
chcialby zwr6cie uwagy na iz uczniowie SP na wniosek Dyreklora za oswiadezeniem rodzic6w
- rodzie rna obowi'l.zek doprowadzie dziecko 0 kosciola i je odebrae , jezeli ni e to dziecko na w lasn'l
rek~ wraca do domu / podczas gdy w Gimnazjum robi'l to nauezyeiele / - czy to w porZltdku radny
zwraeil siy do Kierown ika ZOP O 0 wyprostowanie tej sytuaeji.
Radn y KLie zaproponowal , aby rea li zacj~ zadan nie podlegaj'lccych przetargom powierzac naszym
przedsi«biorcom.
Burmistrz wyjasnil , ze tak si~ dzieje .Wszystkie male inwestyej e ponizej progu prLelurgowego 
jezeli 113 terenie gminy jest taki wykonawca to staramy si ~ korzystae z ieh uslug - S'l na to dowody
w postac i faktur .1ednakze ten pragjest maly i co wi~eej on si~ sumuje np. przy remontach, a
ustawa zabrania dzielenia zam6wiezl.
Pan J"drysik mi eszkani ec ulicy G6rnoslq,skiej w zwi 'lzku z tym , iz na tej uliey 13 drzew jest
oznaczonych numerkami - prawdopodobni e do wycinki zapytal : dlaczego skoro tylko 4 drzewa
nadaj'l siy do wyeinki - reszta powinna bye zachowana - ile wydaj e si« zezwolen , a ile nasadza s i~
nowyeh drzew.
Burmistrz wyjasnil , ze zaznaczone drzewa S'l. przy drodze wojew6dzkiej i powiatowej .\VJasciciel
posesji wyst~puje do Bmmistrza z wnioskiem 0 wyeink« drzew. Przedmiotowe drzewa srI 7\\~!\Zanc
z projektem modernizacji drogi 907 .Odcinek z Wiel ows i do Toszka w ci'Wu 2 lat ma bye
wyremontowany i przebudowany i te drzewa kt6re S'l w pasie drogowym s'lzagrozeniem i powinuy
bye wyei~te . Po wydaniu pozytywnej decyzji 0 wyeince nalieza si« dosyc wysokie oplaty
srodowiskowe .Oplata ni e b~dzie naliczanajezeli w zarnian posadzi s i~ odpowiednia, ilose drzew.
Za kat.de wye i"le drzewo sadzi s i~ nowe - jest 10 pilnowane i sprawdzane.zalezy nam na l)'1lI , aby
IV Toszku bylo duzo zieleni. Burmislrz podkreS lil , ze ubole wa nad dokonan'l.przebudow,\ Rynk I
Jest zgloszony duzy projekt na 20 mIn zl do nowej perspektywy 2015 - 2020 na calkowitlt
rewitalizacj~ calego centrum / rynek i okolice / - odnowienie fasad budynkaw , dachaw , dr6g
Burmistrz podkTeSlil , ze rna nadziejy przywr6cenia zieleni w tyeh okolicach
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Jest wspo1ny projekt Gmin : Toszek , Wie10wies , Pyskowice i Rudziniec,
Drzewa Sq bardzo wazne , ale jezeli droga j est przebudowywana w pas ie drogowy m i Ie drzewa
zagrazajq to te drzewa mUSZq z pas a drogowego znikn1\cc - b~d q posadzone gdzie indziej ,
W kwestii ekolo gi Pan Grabowski poinforrnowal, ze w okolicach Rynkuj est Park , gdzie s1\c dzialki
ogrodowe tam jest wysypi sko smieei / istniej e mozliwosc zapa1enia si~ / - mieszkanlec zwr6cil si~
przeprowadzenie kontro1i tego miejsea,
Burmistrz poinformowal , ze ta kwestia jest na biez1\cco monitorowana ..Jest to napewno sprawa
trudna i dodal , ze rna nad ziej~ na to iz wejseie od 1 lipca nowej ustawy smieei owej wszyscy
mieszkaiIcy bt;:d q plac ic za smieci to nie b~dq wysypywac ieh gdzie b1\cdz,
Pan Grabows ki podkreslil , ze nie 0 takie smieci chodzi ; to plyty , gumolity , beczki po olejech ilp,
Bmmistrz wyj asnil , iz REMONDlS jut w tym miejscu sprzqtal , ale pewno po zimie S1\cllowe,
- my napewno sprawdzimy ,
Pan Jt;:d rys ik wracaj qc do tematu wycinki drzew powtorzyl pytanie dotycz1\cce ilosci wydanych
zezwo len i ilosci nowych nasadzen,Ponadto poinfo rmowal , ze w okolicy za to szeck im cmcnlarzem
i nad Potokiem tam jest ok, 100 pni - kto zezwo lil na tak1\c wycinkt;: ,
Burmistrz wyjas nil , ze zezwolen dose duzo i trudno w tej chwili powiedziec i1e , Natomiast to nie
Urzqd sadzi drzewa ty1ko ci ktorzy wyst~pujq z wnio skiem 0 wycink~ - my tylko kootrolujt'I1lY,
Natol1li ast j ezeli chodzi 0 Park to faktycznie te drzewa Sq wycit;:te ale nielegalnie . ' prawa byla
zglaszana na Policj <;: - toczylo si t;: dochodzenia - niestety nie wykryto sprawc6w.Burmistl'Z ZWTl)ci l
sit;: do mieszkaJ1cow tej okoliey 0 zglaszanie takich incydeI!tow.Przy tej okazji Burmistrz
poinformowal 0 karnej oplacie ktorq musi zaplacie IRPLAST za nie posadzenie drzew w m.icjscc
wycit;:tych,
Jezeli Gmina na swoich dzialkach musi wyciqe drzewa zwraca si<;: z w nioskiem do Starosty 0
wyrazeni e zgody i takze jako Gmina nasadzamy te drzewa,
W nawi1\czaniu do propozycji projektu uchwaly 0 utworzenie Komisji doraznej Przcwodnicz~lcy
Rady zwr6ci l si~ do PaJ1a Kuca 0 preeyzyjne okres1enie zadania tej Komi sji,
Po wyczerpaniu porz1\cdku obrad Przewodnicz1\ccy Rady Miejskiej w Toszku podzi~kowaJ za udzial i
zakonczyl posiedzeni e 0 go dz, 18.45

I.

