Pro tok61 Nr XXXIJ2 013
z Sesji R ady Miejs kiej w Toszku ,
kto"a od byla sift 24 kw ietnia 20 13 r. 0 godz. 17.00

Porz'ldek obrad , !ista obecnosci radnych oraz soltys6w stanowi'lzal'lcznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka, klOry
przewodniczyl obradom.
Przewodnicz'lcy Rady powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia
8 marca 19901'.0 RanlOrz'ldzie gminnyrn I Dz.U z 200 1 1'. Nr 142 , poz. 1591 z pMn.zrn . I na S~s.i i
obecnych jest 1$ rjfr:'ych , zatern Sesja Jest prawornocna do podejrnowania uchwal.
Ponadto Pan Przewodniczqcy poinforrnowal , ze obrady Sesji S'l nagrywane .
W obradach Sesji uczestniczyli :
I .Burrnistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
Pani Zdzislawa Mrozek
2.Z-ca Burmistrza
Pani Krystyna Roszak
3.Skarbnik Grniny
4. Radca Prawny
Pan Andrzej MaJski
Pan Bernard Cebula
5. Kie1'. refer. IKP
6.Kierovmik ZOPO
Pan Piotr Koziol
7.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
8.GI. Ksi~gowa OPS
Pani Beata Gasz
Pani Lidia Skowron Rittau
9.Dyrektor SP w Toszku
Pani Malgorzata Rychalska
I O.Koordynator projektu COMENIUS
II.Dyreklor SP w Pniowie
Pani Elzbieta Wojcik
12.Dyrektor Girnnazjurn - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbromy
J 3.Radny Rady Powiatu
Pan Andrzej Kurek
14.Mieszkancy Gminy
15.lnspektor ds.obslugi Rady Miej skiej - Pani Dorota Piecha
Ad.2
W llzllpelnieniu porzqdku obrad Bunnistrz Toszka wni6s1 0 :
- wycofanie w pkt.9 - projektu uchwaly w sprawie : okreslenia "Programu opieki nad z vierzetwni
bezdornnyrni oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'lt na terenie Gminy Toszek w roku 20 1,"
za wyeo/al/;em glosolValo
15 radtlycll
przeciw
IVstrZYllutlo sif od glom

0
0

W wyniku glosowania w/w projekt uchwaly zostanie jednoglosnie wycofany z porza,dku obrad
Sesji.
- wprowadzenie do pkt9 - projektu uchwaly w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacj i celowej
z budzetu Grniny Toszek osobom fi zycznyrn oraz wspolnotorn rnieszkaniowyrn , n cele 7.wi'lzanc
z realizacj'l "Programu budowy przydornowych oczyszczalni sciekow lub systemow
odprowadzania sciek6w na terenie Gminy Toszek na lata 20 13 - 2017 "
zrt wpl'owatfzelliem glosowalo
15 radllyclt
p rzeciw
0
IVstrzyma/o si~ od glom

0

W wyniku glosowania w/w projektjednoglosnie wprowadzono do porz'ldku obrad Scsji.

J.L j~

2

Przewodni cz~cy Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnietwa zgodnie ze stanowiskiem Komi sji wni\\sI
o wyeofanie z porz~dku obrad Sesji w pk! 9 - projektu uchwaly w sprawie : przyj~e i a "SlT3legil
Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013 - 2020 "
,0 wy cofolliem glosowalo
15 radllyclt
przecitv
0
wstrzymalo sif od glOSIl
0
W wyniku glosowania w/w projekt uchwaly jednoglosnie wyco[ano z porz~dku obrad Sesj i.

Ad.3
r rzewod ni c~cy Rady poddal pod glosowanie : przyj~cie
Zllllanaml :
za p rl.yjfciem gtosowalo
J 5 radnyc"
przeciw
0
wstrzymalo sit! od glosll
0
P o rz~dek obrad zostal przyj ~ty jednoglosnie .

porz~dku

obrad 'hTaZ z przegtosowilllYmi

AdA
Koordynator projektu COMENIUS Pani Malgorzata Ryehalska podzi'ikowala calej Gminie OrtiZ
Radzie Miejskiej za pomoc w organizacj i , realizacj i oraz obj~cie patronatem proj eklu Comenius.
Ad.S
Radni nie wn iesli uwag do protokolu z ostatniej Sesji.
za przyj(!ciem protokolll glosolValo J 4 radnych
przecilV
0
IVstrzymol sir; od glOSIl
J radflY
Protokol zostal przyj'ity wi~ks zosc i~ glosow
Ad .6 - InterpeIacje i zapytania :
1. Radny Eugeniusz Kuc z'hTocil si'i z zapytaniem :
a/ czy do Powiatu zostalo wystosowane pismo w sprawie naprawy nawierzchn i drogi ul.
Jask6!czej w Pniowie - ezy mieszkaflcy uIiey otrzymali odpowiedz w sprawic drogi i lampy
oswietlenia ulicznego ?
bl ezy zapadla decyzja : gdzie OPS b'idzie korzysta': z kuchni : ezy u Pana Grochli b~d7i.emy
remontowa6 ,ezy b~dziemy korzystac z kuchni na Zamku?
2.Radny Krystian Cedzich ustosu nkowal si'i do ustalenia z poprzedniej Sesji , ktore dotyczylo
skladania na pi smie interpelacj i i pytan i udzielania pisemnnych odpowiedzi .zdaniem Pan"
Cedzicha nalezy to zostawic tak j ak bylo do tej pory - gdyz radni i mieszkancy powinny bye
przez Burmistrza informowani na biez~co
3.Radny KrzysztofBartnicki zlozyl interpelaeje :
al w sprawie zabezpieezenia bloku w bylym PGR w Paczynie - niezabezp ieczone s ~ wej~cia
do obiektu .Jakie s~ podejmowane dzialania w zwi~zku z tym budynkiem ? Dlok coraz
bardziej niszczeje
bl w sprawie wyczyszczenia potoku przeplywaj~cego w Paezynie , w szzceg61nosci przy
budynkach komunalnych .Po sezonie zimowym nagromadzilo si~ wiele piachu
i zanieczyszczeri
cl w sprawie ogrzewania hali gimnastycznej przy SP w Toszku - czy s~jak ie s nowe lakty .)
Jakie s~ przewidziane dzialania ?

3
Nast~p nie

Pan Bartnicki przedstawi! interpelacje Klubu radnych , ktorego jesl czlonkiem :
11 w sprawie przetargu na realizacje zadania "Toszkoland" - rozni cy finansowej w wyborze
ofert na wysokosc prawie 129 tysi~cy zlotych :
a/ czy byly prowadzone i w jakiej formie rozmowy z tlrm<t klora "w pierwszym rozd,uuu"
wygrala pos t~powan i e przetargowe I chodzi 0 firm~ PROFECTUS - ktora zloryla ofert~
taJ\sz<t I
bl w drugim rozstrzygni<;ciu jest informacja , ze firma PROFECTUS uchyl ala s i~ od zawarcia
umowy - w j aki sposob to stwierdzono ? Czy jest oficj alne pismo, ze w/w fi rma
PROFECT US z Niezdrowic rezygnuje z podpisan ia umowy lub itmy dokumen l \\ lej
sprawie?
cl dlaczego byl taki krotki termin pomi~dzy jednym , a drugim rozstrzygni<;ciem i czy byl on
wystarczaj'lcy?
2. w sprawie Studium - bior'lc pod u wag~ wylozenie do publicznego wgl'ldu projektu Studillm .
prosz<; 0 przygotowanie intormacji na temat wyl'lczen z produkcji rolnej gmnlow
przeznaczonych pod lokalizac.i ~ elektrowni wiatrowych w poszczego lnych miej sc()wosciach
naszej gminy. Pro sz~ 0 podanie powierzchni i klasy gruntu.
4.Rad na Irena Klausa woiosla ponownie interpelacj~ w sprawie komunikacji au tobusowcj : ezy ~ll
znane juz jakies szczegolu - ile kursow , czy to wystarczy ? - moze zaistniec taka s)'tuacja jak w
Gminie Wielowid , ze w momencie jak zacz<;la funkcjonowae inna komunikacja to PKS \I ycofal
wszystkie kursy.
S.Radny Janusz Konopka zwr6cil si y , aby nie sadzono drzewek w tych miej scach w ktorych one
nie powinny rosn<te.Ostatni o w Ciochowicach na odcinku ok. 300 m posadzono drzewka na
srodku ruroci<tgu 0 srednicy IS O, na tranzycie.Radny zwr6c il si<; 0 przesadzeo ie drzewek winne
mi ejsce. Ponadto zapropo nowal , aby przed posadzeniem zwroci6 si ~ do REMONDIS-u 0
wskazanie miejsc wo lnych od infrastruktury podziemnej .
Ad .7
I . Soltys Boguszyc Pani Krystyna Miazga zwrocila s i ~ 0 podanie terminu funkcj onowania swietlic
wiej skich .Mialy one bye przekazane Opiece Spotecznej - do dnia dzisiejszego oie dzialaill
N iedlugo wakacje , a swietlice j eszcze nie zacz~ly swojej dzialalnosci
2. Soltys Proboszczowic Pani Anna Zaj'lc :
a/ czy ro zpocz~to j uz remont drog gminnych - kiedy b<;dzie remontowana droga w
Proboszczowicach ?
bl czy ustal ono juz termin naprawy dachu swietJicy wiejskiej w Probo szczowicach ?
cl czy cos wiadomo juZ w sprawie drogi pod lasem - czy byly rozmowy z Nadlesn ictwem

?

3.Soltys Pi sarzowic Pani Regina CieSlik poinformowa!a 0 przykrosci , ktorej doswiadczyla od
urz«dniczki zadaj 'lc pytanie : co zrobi6 ze smieciami po sprz'ltaniu so!ectwa ? I 12 workow I w
odpowiedzi uslyszala Ze "najpierw trzeba si« bylo zastanowi6 , a p6zniej zbierac " .Pan i solly,
podkreslila , Ze ta odpowiedz j'l bardzo poruszyla i chcialaby s i~ dowiedzie6 : czy Uf7~1d jest od
rozwi<tzywania problemow , czy nie ?
Ponadto Pani soltys zapytala : kto oproznia kosze na smieci w Toszku - i czy taki e b~dq rnwniez
na solectwach ?
Ad.S
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy W okresie mi<;dzysesyj nym.
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Radni nie wniesli uwag do przedstawionego sprawozdania.
W Iw rnaterial stanowi za1'l.cznik do protoko!u.
Ad.9
I.Projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia intencji przyst(ijlienia Grniny Toszek do porozumienia
o wsp6lpracy w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego IV ramach
Regionalnego Prograrnu Operacyjnego Wojew6dztwa SI'l.skiego na lata 2014 -2020
Kornisje state Rady Miejskiej po orn6wieniu projektu na swoich posiedzeniach nie wniosly do
niego uwag.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l. pod glosowanie :
ZlI podkcielll glosowalo
15 radnych

przeciw
wstrzymolo si~ od glosu

0
0
Uchwala Nr XXXI1322/20 13 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'l.cznik do protokolu.
2.Projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia intencji przyst(ijlienia Grniny Toszek do porozurnienia
w sprawie przygotowania prograrnu dzia!an Zintegrowanych Inwestycji Terytori alnych w okresie
201 4 - 2020 w ramach Subregionu Centralnego
Kornisja oswiaty i kultury oraz Kornisja budzetowa nie wniosly uwag do w /w projeklu uchwaly.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l. pod g!osowanie :
zo podkciem glosowalo
15 radllJlch
przeciw
0
w$lnymalo sift od gloS/l
0
Uchwala Nr XXX lI323 /20 13 zosta!a podj«ta jednoglosnie i stanowi zal'l.cznik do protokolu.
3.Projekt uchwaly w sprawie : zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla os6b fizycznych z
budzetu Grniny Toszek na dofinansowanie koszt6w dernontazu, zbierania , transportu
i unieszkodliwiania odpad6w zawieraj'l.cych azbest z obiekt6w budowlanycb poloronycb na
terenie Grniny Toszek
Projekt by! ornawiany na posiedzeniach Kornisji stalych Rady Miej skiej .Komisje nie wniosty uwag
do przedstawionego projekt.ll.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwaJ~ i poddal j'l. pod g!osowanie :
za podjl;ciem glosowalo
15 radnych
pr<.eciw
0
,vslrzymalo si~ od glom
0
Uchwala Nr XXXI!3 24/20 13 zosta!a podj"ta jednoglosnie i stanowi zal'l.cznik do prolokolu.
4.Projekr uchwaly w sprawie : llchylenia uchwaly Nr XXX/317/2013 Rady Miejskiej w Toszkll :£
dnia 25 rn3l"ca 2013 r. w sprawie zaci<tgni«cia pOZyczki w Wojew6dzkim Fl1ndu~zll Oclu·ony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj~ zadania pn. "RealiZllcja Gminnego
prograrnu usuwania azbestu"
Po uzyskaniu wyjasnien Skarbnika Grniny podczas ornawian ia projektu na swoich posiedzeniach Kornisje stale Rady Miejskiej nie wniosly do niego uwag.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwaly i poddal j'l. pod glosowanie :
ZlJ podkdem glosowalo
15 r(tduyc/z
przeciw
0
JVslnYIII {/lo si~ od glom
0
Uchwala Nr XXXI!325/20 13 zostala podj"ta jednoglosnie i stanowi za1'l.cznik do protokolu
5.Projekt uchwaly w sprawie : przejycia od Powiatu Gliwickiego zadania z3l"Z4.dza11lQ przystoilkallli
kornunikacyjnyrni zlokalizowanymi w ci<tgu drag powiatowych w granicach administraC).inych
Gminy Toszek
Projekt byl ornawiany na posiedzeniach Kornisji stalych Rad y Miej skiej.
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Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do om6wionego proj ektll uchwaly.
Przcwodnicz<,\cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j<,\ pod glosowanie :
za pOllj~ciem glasowalo
15 radltyclt
przeciw
IVsfrz),ma/o si~ od glosll

0

wsfrzy malo .• i f od glos l/

2 radllycll

0
Uchwala Nr XXXl /326/20 13 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal"anik do I'fOlOko iu.
6.Projekt uchwaly w sprawie : zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budzetu Gmmy Toszek
osobom fizycznym oraz wsp61notom mieszkaniowym na cele zwiqzane z realizacj'l "Program u
budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w lub system6w odprowadzania sciek6w n· terenic
Gminy Toszek na lata 2013 - 2017 "
Komisje stale Rady Miejskiej po om6wieniu projektu na swoich pos iedzeniach nie wniosly do
mego uwag.
Przewodnicz<'\cy Rady odczyta! uehwal~ i poddal j<,\ pod g!osowanie :
za pad.i/fciem gloso walo
1S radnych
przeciov
0
ovstrzymafo sir; od glos u
0
Uchwala Nr XXX1I327/20 13 zostala podj~l a jednoglo snie i stanowi za1'l.cznik do protokolu.
7.Projekt uchwaly w sprawie : prz yj~cia sprawozdania z realizacji zadan z zakrest! wspierania
rodziny za 2012 rok oraz przedstawienie potrzeb zwi'l.zanych z reali zacj<,\ zadatl
Radny Krzyszlof Bartnicki w imien iu grupy radnych przedstawi! powody dl a kt6rycb b~d
g!osowac przeciw podj~ciu uchwal dotycz'l.cych dzialalnosci Osrodka Pomoey Spoleczncj w
Toszku:
- brak utworzenia sp61dzielni soejalnej - rozbudzenie nadziei wsr6d mieszkatlc6w i bezrobotT1ych
- zla atmosfera, skargi podopiecznyeh , wprowadzanie niepewnosci w kontaktach z podopiecznymi
- zniszczenie d!ugoletniej dobrej wsp61pracy Gminy Toszek z tak szaCOWn'l.lnstytucjlt jak
CARITAS
- brak propozycji finansowania dzialatl profiJaktycznych na terenie szk61 w naszej Gminie
- rozdmuchanie zasob6w , aby uzasadnic kolejne etaty za biurkiem , a nie w tcrem e
- niesmak w zwiqzku z zam ieszaniem dotycz'l.cym uzywanych komputer6w dla swietlic wiejsklch
jednym slowem wiele si l i srodk6w , wiele ernocji , malo efektow.Glosowanie za podj~ciem uchwal
byloby dowodem poparcia calosci dzialan Osrodka Pomocy , a na to nie wszyscy porra/ilt sonic
pozwoliC.
Komisje slale Rad y Miejskiej po om6wieniu na swo ich posiedzeniach nie wniosly uwag do
projektu uehwaly.
Przewodnicz<\cy Rady odczytal uchwaly i poddal j<,\ pod glosowanie :
za pndjfciem glosowalo
9 mdllych
przeciw
4 rad/lych

Uchwala Nr XXXI/328/2013 zostala podj«ta wi~kszosci'l. glos6w i stanowi za1'l.cznik do protOKOtU.
8.Projekt uchwaly w sprawie : przyjycia rapOItu Z wykonania w 20 12 roku cz«sci Grninnego
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywan ia Problem6w Alkoholowych oraz przeci wd~iala11la
Narkomanii w Gminie Toszek w obszarze przeciwdzialania narkomanii
Komisje stale Rady Miejskiej po om6wieniu na swoich posiedzeniach nie wniosly uwag do
projektu uchwaly .
Przewodniczqc y Rady odczytal uchwal~ i podda! j<,\ pod glosowania :
za po{lj~ciem glosowalo
pr:eciw
wSfrzymal sit! od glosl/

10 radllYc"
4 raelllyell
1 radlt)'

Uchwala Nr XXXI /329/20 13 zostala podj~ta wi«kszosci<,\ glos6w i stanowi za/qcznik do protokolu.
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9.Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia Oceny Zasob6w Pomocy Spolecznej Gminy Tos7ek
W /w projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja oswiaty i Komi sja budzetowa nie wniosly uwag do om6wionego projektu.
Przewodniczl\cy Rady odczytal uchwai<; i poddai ja pod giosowanie :
zo podjrciem glosolVolo
10 mdnyell
przeciw
4 ",lIl1ye"
wstrZYlIlll1 sif od glom
1 radl/y
Uchwaia Nr X XXII 330/2013 7.Ostala podj<;ta \vi<;kszosciq glos6w i stanowi za ia,cznik do protokolu .
1O.Projekt uch wa ly w sprawie : przyj <;cia sprawozdania z dziaialnosci Osrodka P0l110cy Spoleczncj
w Toszku z planem potrzeb - za rok 2012
Komisje stale Rady Miej skiej po om6wieniu projektu na swo ich po siedzeniach nie wniosly do
niego uwag.
Przewodnic7.qcy Rady odczytal uchwal<; i poddalj q pod giosowanie :
zapodjl{ciem gtosOIvolo
9 mllnyell
4 r«dllyell
przeciw
II'l'lrzymolo sir; od glosu
2 radnyell
Uchwala Nr XXX I/332/20 13 zostala podj"la wi<;kszoscii\ glos6w i stanowi zaiqcznik do protokoiu.
1l.Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 201 3
l'rojekt dotyczy zwi"kszenia dotacji dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku" 0 kWOI" 5.000 zl ,
z przeznaczeniem srodk6w na organizacj , IV Motocyklowego Zlotu Zlotej Kaczki
Po om6wieniu proj ektu na swoich pos iedzeniach - Kom isje stale Rady Miejskiej nie wniosly do
mego uwag.
I'rzewodnicza,cy Rady odczytal uchwal, i poddal jqpod glosowanie :
zo podjl/ciem glosowalo
15 rodflych
0
przec;w
wstrZYfllolo si~ od glosu
0
Uchwala Nr XXXII332/20 13 zosta la podj , ta j ednoglo snie i stanowi zala,czni k do protoko lu .
12.Projekt uchwaly w sprawi e : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013
Projekt dotyczy korekty pJ anu wo lnych srodk6w za 2012 r. oraz zac iqgni~cia p0Zyczek w
Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Komisje stale Rady Miejskiej ni e wniosly uwag do przedstawionego projektu.
Przewodni cza,cy Rady odczytal L1chwal~ i poddal jq pod glosowanie :
zo podjr;cielll glosowalo
/5 rodllycll
przecilV
0
wSlrzYlllolo sil{ od gloSll
0
Uchwala Nr XXXl /333120 13 zostala podj , ta jednoglo snie i stanowi zalqcznik do protokolu.
13.Projekt uchwaly w sprawi e : zaciqgni,(cia pozyczki w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj <; "Programu bu owy
przydomowych oczyszczalni sciek6w na tcrenie Gm iny Toszek na lata 20 13-20 17"
Komisje stale Rady Miejskiej po om6wieniu na swoich posiedzeniach ni e wni osly uwag do w/w
projektu uchwaly.
Przewodni czqcy Rady odczytal uchwal, i poddal j'l pod glosowanie :
zo podJl'ciem glosowalo
J5 radnycl,
przecilV
0
wstrzymalo si f od gfosll
0
Uchwala Nr XXX1I334/2013 zostala podj«ta jednoglosnie i stano wi zalqcznik do pro\okoiu.
J4.l'rojekt uchwaly w sprawie : zac iqgni ,c ia pozyczki w Wojew6dzkim Fundus7.u Ocluun)
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na reaiizacj " zadania pn . "Realizacja C1minnego
programu usuwania azbestu"
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Komisje stale Rady Miejskiej !lie wniosly uwag do w/w projektu uchwaly
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddaljqpod glosowa.l1ie :
za podNcielll g{osowalo
15 rlull/yell

pruciw

0

Il'strZ),lIIlllo sitt od glos lI

0

Uchwala Nr X XXl /335120I3 zostala podj~tajednoglosl1ie i stanowi zalqcznik do prolokolu.
I5.Projekt uchwaly w sprawie : zmiany uchwaly Nr XXV llI2 88/2012 Rady Miej sk iej w Toszku
z dnia 19 grudnia 20 12 r. w sprawie przyjt;cia wieloletniej prognozy fina.nsoweJ Gminy Tos?ek
na lata 2013 - 2018
['rojekt dotyczy dostosowa.nia zapisow wieioletniej prognozy finansowej do wymogow 7..3wartych
w rozporza,dzeniu Ministra Finansow
Komisje stale Rady Miejskiej nie wniosly uwag do omowionego na swoich posiedzcniach projeklu
uchwaly.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal<, i poddaJ jacpod glosowa.nie :
za l'odNciem gfosowalo
15 radllyeh
pl"zeci w
0
wstrzyma{o sif od glos II

0

Uchwala Nr XXXII336 /20 13 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokoiu.
W obradach Sesji nastqpila 10 l1linutowa przerwa.
Po przerwie :
Ad.10

Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi l1a interpeiacje i zapylania :
I.radnego Cedzicha : jezeli cbodzi 0 bieza,ce i drobne sprawy to nic s i ~ nie zl1lieni , ale byly
wa,tpliwosci : kto co powiedzial , kto 0 co pylal - w zwia,zku z tym zwroco!lo si" z prosb~. ahy
sprawy istotne skladac na pismie w celu uzyskania pisemnej odpowiedzi.BurmiSlr7 podkrdiil ,
ze czasami nie warto czekac przez caly l1liesiqc na wyjasnienie niektorych spraw , ale W3JiO
przyjsc do Urz~du i rozstrzygnqc pewne kwestie.
2.radnego Kuea :
a! w sprawie pisma mieszkalic6w ul. Jaskolczej w Pniowie - to sprawa formalnie j est zaJal",,·iona.
Przeprowadzono rozmow", ze Starostwem , odbylo si~ spotkanie z wyko llawc'l , kl6ry
zobowia,zal si," do nawiezienia l1a drogt; Scm [rezowiny - mieszkaficy sit; na 10 zgodzili
Jete!i ehodzi 0 oswietlenie to w zasadzie sprawa ta kte jest zaJatwiona - Sq slupy zoslan ~
dolozone 2 punkty swiellne I nie wiemy ezy tylko dwa I.
bl w sprawie korzysta.l1ia z kuchni : ezy remont u Pana Grocbli , czy kucbnia na Zamku - to
decydujqcy glos b~dzie miala sama sp61dzielnia , a w zasadzie zarzqd tej spoldzi~ lni .
Jeteli chodzi 0 utworzeniem spoldzielni to caly czas w tym temaeie tocz" si, prace _. byly
prowadzone rozmowy ze Starostwem - jednakZe zrezygnujemy z tej wspo tpracy , guyi
czlonkowie Zarzqdu romie do tej sprawy podehodza, .Na dzieil dzisiejszy mamy inneg
partner a z ktorym spoldzielnia b,dzie dobrze funkcjonowac.Jeszeze troche;: cierpliwo:kl .
spoldzielni a napewno powstanie.
3.radnego Bartnickiego - ;nterpelacje zlotone na pismie i na pismie b, dzie udzidona odpowleUi.
Pobieznie Burmistrz poinformowal :
a! biok w Paczynie - wejscia napew.l1o zosta.nac zabezpieczone. W sprawie 7..3gospodarownia
obiektu prowadzone saczaawansowane rozmowy z powaznym inwestorem - jest szansa , aby
ten pIa.n sit; ziseil i zeby budynek sluzyl mieszkailcom.
bl wyczyszczenie Potoku w Paczynie zostalo zanotowane - w najblizszym czasie rozpoczn<t si,
dzialania
cl odnosnie haJi gimnastycznej - tOCZq s i~ rozmowy .Burmistrz podkreslil , ze no dzicl1 dzisiej'zy
nie ma presji czasu - zima silO skoliezyla ..Testesmy na etapie uzgadni ania z wykorwwcom
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rob6t , ktore maja bye wykonane . B ~dzi e przygotowanyeh k;lka propozycji i kosztorys tyeh
propozycj i.Bardzo pomocne dla nas bylo to , Ze udalo si« sci~n 'l6 na spotkanie lDSpektora
nadzoru budowy tej hali , ktory rozwial bardzo wiele naszyeh niejasnosci , dokladnk
powiedzial kto za co odpowiadal ,kto co podpisywal .Burmistrz dodal , it rna nadziej~ . ic
zostanie opracowanc ostateezne stanowisko i w okresie wakaeji prace wykonczeniowe ~d~
mogly s i ~ odbye.
dl Toszkoland - po raz kolejny pr6bujemy cos dla Toszka zrobie - po raz kolejny Klu rzuca kltldy
- firma 0 kl6r'l walczyliscie juZ nie istniej e . Kwestia jest prosta - termin podpi sania umo ....y
by! wyznaczony . firma nie przystapila do jej podpisania - co jestjednoznaczne Z lyn , ze
Gmina wadium zatrzymalaJezeli ehodzi 0 kr6tki tennin - to taki jest czas - [0 dni na
podpisanie umowy po ezym mija nam gwaraneja na wadium i nie moglibysrn) go zatrzymac.
Wadium jest zabezpieezeniem - Gmina j uz to wadium otrzymala.Proeedura zam6wien
publieznych mowi , ze bierze s i~ kolejn'l ofert~ - to druga oferta z listy wzgl ~dem ccny.
Umowa z wykonawcom juz zostala podpisana .Prace s'l w toku.Tennin rea lizacj i do 5 lipca br
el Studium - odpowiedi zostanie udzielona w formie pisemnej.
4 .radnej Klausy - Komunikacja - rozmowy ca!y ezas trwaj4 - co do ilosei pol'lezen to jeszczc j~sl
troeh« za wezeSn ie . Na poez'ltku przyszlego miesi'ley b<tdziemy siadac do takich picrwszych
rozm6w odnosnie rozkladu jazdy.Co do wyeofania si~ PKS-u to na dzieii dzi ej szy PKS obslugujc
pol<\.ezenia szkolne - bardzo dla nich rentowne , dlatego tyeh linii napewno nie 7I ikwiduj<\. .
My z naszymi musimy sie wstrzelic w innym terminie.Nie b«dziemy konkurencj'l. din PKS · u , Alc
b~dziemy si« uzupelniae w tyeh godzinaeh , kiedy PKS nie jezdzi .
5.s01tysa Boguszye : swietiiee ruszaj'l z pocz<\.tkiem maja br. 0 szezegoly nalezy zwr6cic si.,:
bezposrednio do Kierownika OPS
6. so/tysa Proboszezowie :
a! termin zakoiiezenia remotu drog gminnyeh - to 15.05.2013 r - pod any w sprawoldaniu z
praey Burmistrza .K ierownik IKP Pan Cebula doda!. ze w Proboszczowicach remont
odb«dzie si~ za ok. I tygodnia
bl daeh na swietliey wiejskiej - priorytetemjest dach na budynku SP w Kotulillie - przy okazji
tego remontu b~dziemy cheieli cos na swietliey w Proboszczowieaeh po prawic - jednaJ"ze
wszys tko zaleZY od srodk6w
el co do drogi naleZ'lcej do NadleSnictwa - to sprawy si~ tocz<\.. W najblizszym e za~ie dotrze
jakas odpowiedz z NadleSnictwa
7. soltysa Pi sarzowie :
- jeze li chodzi 0 smieei to Burmistrz zaproponowal Pani soltys , aby wspolnie t'( spTaw~
wyj asnie, bo napewno pracownicy s<\. dla mieszkaiie6w
- na dzien dzisiejszy kosze w To szku opr6Zniane S<\. przez firm~ REMONDIS - dtlce I O\~'o zadame
10 przejmie spoldzielnia .Planowany jest II etap zakupu koszy dla Toszka ,w trzeeim elapie
planowany jest zakup koszy na smieei na solectwa - napewno ni e b~dzie 10 w tym roku.
W zwi¥ku ze stwierd zeniem Burmistrza dotycz'leym "rzucania kl6d pod nogi" w pT7.ypadkll
dopytywania s i~ 0 inwestyeje gminne : ORLIK i TOSZKOLAND , wyrazell ia dbalosci 0 iinanse
gminne - radny Krzysztof Bartnicki zwr6ei! siy do Bunnistrza 0 podanie przykladll . w ktorym
momeneie Klub radnych rzucal klody pod nogi .Mimo , ze wielokrotnie Odn057.01l0 wraienia , i:i.
niektore inwestyeje realizowane w obeenej kadencji s'l zaprzeczeniem (ego co bylo planowane \\"
poprzedniej - robienie TOSZKOLANDU w miejsce innego projektu park u . wytyczani c drogi na
Wrzosy tylko dlatego zeby bye moZe nie podpisae si ~ pod obietnie'l budowy drogi w innYll1 micjscu
to przekonuje nas , ze ez«se inwestyeji moze bye niemerytoryezna .Dlatego Klu b wymza swojc
zaniepokojenie i pro sz~ 0 wykazanie , w ktoryeh miej scach "rzucamy klody pod nog i ".Klub
oezekuje jedynie informacji .Stwierdzenie , Ze si~ nad ezyms pracuje , ze mamy inweSlOra Inp. przy
bloku w Paczyniel budzi niepok6j i niepewnose.
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W odpowiedzi Burmistrz Toszka stwierdzij , ze Pan Bartnicki doskonale wie , ze na projekt patku
przy cmentarzu nie spetni! zadnych zalozen na pozys kanie dofinansowania.Natomiasl
TOSZKOLAND dostala dofinansowanie w wysokosci 500000 zl czyJi 100% tego co mozna bylo
pozyskac.
Drogi l3unnistrz pozostawll bez komentarza .Kazdy kto widzi nasze dzialanie , ile projektow
drogowych realizujemy , ile b\,dzie robione w tym roku , ile bydzie robionych w przyszlym roku , te
ktore sit zrobione , a byly obiecywane przez 20 czy 30 lat - nie wymaga komentar741.
Odnosnie ORLIKA Burmistrz przypomnial walky 0 poprzedni't firm\, reaiizuj'1c" inwestycj." ,a
inwestycja jest rozliczona jezeli chodzi 0 CZysc dOlacji . Obecnie wykonuje siy oslaUlie pracc ,
otwarcia najpoiniej nastqpi na pocz'ltku czerwca - tylko dziyki temu , t.e we wrzesuiu 201 2 r.
Burmistrz wykazal na tyle odwagi , aby siy pozegnac z firm", POLCURT.BurmistTz zapropol1owal ,
aby sprawdzic gdzie w tej ch w ili jest 9 gm in , kt6re nie zerwaly umowy z PO LCURTEM • a pOlem
rozmawiac 0 tym czy dobrze inwestujemy srodki Gminy Toszek.
Odnosnie bloku w Paczynie Burmistrz poinformowal mil;'dzy innymi , ze dop6ki nie rna podp i~anej
umowy - nie ma rozmowy 0 szczeg61ach .Takajest zasada biznesowa.1ednakze Burmistrz
podkreslil, ze charakter budynku zostanie zachowany I 30 mieszkan I.
Radny Bartnicki w swojej wypowiedzi stwierdzil mi\,dzy innymi , ze w m-eu paidziemiku b~di:
li stopadzie Klub radnych zlozyl wniosek dotycz'tey prowadzonej inwestycji ORLIKA - gdyby
wtedy uzyskano rzeteln'l odpowiedz - temat dawno by sil;' skonczyl , ale slowa [ypu "dzialamy"
"robimy" bez podania przykladu i dokumentow nie przekonuj'l czlonk6w Klubu.
Burmistrz Toszka w odpowiedzi na wypowiedi radnego Bartnickiego stwierdzil , 7.e m6wi on
nieprawdl;' . W listopadzie juz byla podpisana umowa z firm't DAWAR i napewno szczeg6ty byly
pn:edstawione zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie wyjasnienia dotycz'lcC wniosku Klubu
byly podane zgodnie z faktami i dokumentami , ktore nawiasem m6wi'lc sprawdzala KomisJ8
Rewizyjna.
Ad. 11
Radny Eugeniusz Kuc zapytal : co jest powodem demontazu siedzen ?
Burmistrz wyjasnil , iz Pani inspektor zakwestionowa!a jakosc wykonania bariere k - braktuc
drobnego elementu zapewniaj"eego bezpieczenstwo.
Radny KrzysztofBartnieki w imieniu Klubu wnios! wniosek formalny :
,ow trosce 0 dobro mieszkallc6w Gminy Toszek, Rada Miejska w Toszku zobowi 'lzuje
Przewodnicz'leego Rady Miejskiej w Toszku do zwrocenia siy z prosb" do Powialowej Inspekcji
Pracy 0 zbadanie zgodnosci z prawem podejmowanych decyzji kadrowyeh w Urz..dLie Miasta
Toszek i w jednostkach podleg!ych , a takZe zbadani e uzasadnionych podejrzc6 \vysl~powania
mobbingu w tych jednostkaeh"
i zwrocil siy 0 przeglosowanie wniosku i zmobilizowar.ie Przewodnicz'lcego do dzialania .
Przewodnicz'ley Rady zaproponowal ,aby glosowanie nad wnioskiem przesu11"c 118 kolejDi\. Scsj"
po uzyskaniu opiniii Radcy Prawn ego i przeanalizowaniu \vniosku na posiedzeniach Komi'lji
za propol,),cjl/ rodJ/ego , aby wl1iosek glosowac dzisiaj glosowlIlo 4 rUllnyell
za propozycjq Przewodl1icZl/cego , aby wlliosek gfosoJVoc I/O fl{15/(,pllej Sesji
2 radl/ych
ws/rzymalo sif od glosu

91'1Idll)'d/

W wyniku glosowania - wi~kszosci'l glos6w ustalono , ze wniosek formalny Klu bu radnych
glosowany na nast\,pnej Sesji.
Radny Jan Sopala zapytal :
- ezy s'ljes2cze przyjmowane wnioski na budowl;' przydomowych oczyszczalni seiek6w ?
- ezy Jest mozliwosc wynajmu rozdrabniarki do drzewa ?
Burmistrz poinformowat , ze wnioski przez caly ezas Sit przyjmowane i zaproponowal , ahy
szczegoly dotycz'lce rozdrabniarki uzgodnic z kier. ref IKP Panem Bernardem Cebul"
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Radny Krysti an Cedzieh poinCormowa! , 0 tym , ze autobusy szkolne s'ln iepelne , a kierowca nie
zabiera mieszkancow / codziennie jeden mieszkaniee Pluzniezk i chodzi pieszo do Toszka /- co
Bu rmistrz w tym temaeie moze poradzic - to s'l nasi mieszkaney ktorym trzeba pomoe.
Burmi strz wyjasni! , ze akurat na te przepisy niewiele moZe - gdyz m y ieh nie twor;:ymy.
B~d z iemy tworzye nasz'l lokaln'l kom unikaej~ , ale musimy si ~ zastanowic ezy sta~ nas na to • zeby
dl a jednej oso by kursowa!a cala lini a..fezeli przepisy mowi'l , Ze nie mozemy zabierac mieszkancow
razem z dziecmi - to nie mozemy.
Pani Klausa doda!a , Ze z tego co wie w szystkie auto busy szkolne s'l nanie sione 11a tabliezkach jako
autobusy kursowe i wszystkie sa wyposaZone w kasy .
W zw i'lzku z powyzszym Burmistrz wyjasnil , Ze jed yne co mozna zrob ic to zglosic do PKS-ll . zc
taLie sytllacj e maj'l miejsce.
Sohy s Pniowa Sylwia Cebula zap yta!a : dlaczego nie jest respekto wa na uchwaJa zebran ia
wiejskiego Pniowa w sprawie ni e wyrazenia zgody mieszkane6w so!ee twa na budo.... ~ fenn
wiatrowych. Wystawiono do wg l'ldll projekt zagospodarowania przestrzennego , w ktorym nie
uwzgl~dniono woli mieszkan e6 w
Burmi strz wyjas ni! , ze tego typu uchwaly s'l. uc hwalami intencyjnymi Decyzj e 0 tym co jest"
Studium podej m uj e Rada Miej ska .Rada decyd uj 'le bierze odpowiedz ialnosc za to co jest w
k ierunkach zagospodarowania przestrzennego Gmin y. Wyst'lPi en ia mieszkanc6w s'l lylko opirriorni.
Debata w tej kwestii napewno jeszeze b~d zie , al e decydowac b"d'l radni , a nie zebranie wiejskie .
Soltys Boguszyc Pani M iozga zap ytala : czy przy okazji remontu dr6g gm innych h~dzie zrohiony
ten odci nek , gdzie byl wym ienian y wodoei'tg , bo jest tam zalamany asfalt
Kier. ref IK P Pan Bernard Ce bula poinCormowaJ , ze to zadanie nalezy do finn y REMONIJIS .
Jednal<ze odtworzenie moze nast'lPic dopiero po zag~szczeniu i ustabilizowaniu sie gruntu .
Mieszkaniee Gminy Pan M arcin Kuezk owski w zwiqzku z wypo wiedzi'l Bunnislrza iz to radni
b"d 'l decydowac 0 ksztalcic pl a n6w zagospodarowania przestrzennego zapytal : czy j est
przygotowana anali za S WOT , aby radni mogli s i~ z nia zapoz nac i stwierdzic ezy S'1 10 szansc .
czy zagrozenia dla Gminy.
Burmistrz podkreSliJ , ze debata na temat w iatrak6w w naszej gminie trwa od 1,5 roku - WS7.yscy
szukamy inform acji na ten temaLNa dzien dzisiej szy jezeli chodzi 0 anali z~ SWOT to jest ona dla
nas bardzo droga .Marn y na tyle inCormacj i aby sobie wywazyc ezy Jestesm y za cz y przeciw.
Ponadto Burmistrz poinConnowa! , ze Prawo energetyczne na klada na gmin<; stworzenie planu
zapewni enie dostaw ene rgi i , ciep!a - dla gminy , gdzie duzy naeisk k!adzie si" na odnawialn~
i r6d!a energii sytuow ane na tereni e Gm iny .Ostatnie sporkanie zorgani zo wane przez S tarost~ bylo
ealkowieie po swi<;eone problemom en ergetyeznym . W kraju wypadaly z budowy tr.ly III ki
w~glo\Ve oraz budo wa elektrowni atomowej .Na dzien dzisiej szy grozi nam to , te od roku 2015
wY!'lczania energii .Gmina w tym okresie b~dzie musiala zapew nic dzialanie newralgicznych dla
funkejonowania cz~sc i miasta I np. aparatura podtrzymuj'lca zycie I.P lan b~dzi e opin iowany i
kons ultowan y z mieszkaneami .
W odpow iedzi na sugesti" Pana Kuezkowskiego iz bez wiatrak6w b" dz iem y mieli wylqczenia
Burmistrz wyjasni! , ze weale mieszkaiicow nie straszy - mozem y miee eal'l gm inl' w wi atrakach . a
j ezeli b ~dzie niedob6r dookola to i tak w iartaki nie gwarantuj'l nam , ze nie b"dzie wyl'lczct\.
Radny Bal1nicki zgodzi! s ie ze stw ierdzeniem Pana Kuczkowskiego "0 straszen iu" - ale chyba nie
jest tak zle , bo gdzie taki e Gliwice lub Warszawa posta wi'l swoje wiatraki.Radny doda! . ze sit rnne
alternatywne zr6d!a energii i tym w kierun ku nalezy p6jse / solary , male wiatraki / .
Po wyczerpaniu porz'ldku obrad Przewo dnicz'lcy Rady
god z 19 .0 0
~,ro'N,ala
cha

podzi~kowal

za ud zial i zakot\czyl obrady ()

