Pro tokOl Nr XXX1II20J3
z Sesji Ra dy Miejskiej w Toszku ,
Id6ra odbyla sift 29 maja 20 13 r. 0 godz. 17.00

Porz'ldek obrad , !ista obecnosci radnych oraz soltysow stanowi'l zal'lcznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ircneusz Kokoszka . kt6ry
przewodniczylobradom.
Pan Kokoszka otworzyl XXXII Scsj" Rady Miejskiej i powilal wszystkich zebranych.
Przewodnicz'lcy poinfomlOwal . ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzljdzie
gminnym 1 Dz. U z 2013 r. poz. 594 1 na Sesji obecnychjest 12 radnych , zatcm Sesjajest
prawomocna do podejmowania uchwal.
Obrady dzisiejszej Sesji S'l. nagrywane.
W obradach Scsji uczestniczyli :
I .Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mrozek
3.S karbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak
4.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
5.Dyrektor Centrum Kultury
Pan Artur Czok
6.Kierownik OPS
Pan lakub Janiak
7.Kierownik :~ OPO
Pan Piotr Koziol
g,Kierownik ref. IKP
Pan Bernard Cebula
9. lnspektor
Pani Malgorzata Por\,bska
l O. Inspektor
Pani Ewa Koprek
I I.Prezes REMON DIS
Pan Bartosz Straszak
12.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
13 .Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
14.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta Wojcik
15,Dyrektor Przedszkola
Pani Grazyna Myszak
16.Micszkati.cy Gminy
17,Inspektor ds.obslugi Rady Miejskiej
Pani Dorota Piecha
Ad.2
W uzupelnieniu porz'l.dku obrad Sesji Burmistrz wni6s1 0 :
II wycofanie z porz'l.dku obrad Sesji w pkt 9 - Zatwierdzenic do konsultacji projektow uchwal :
- projektu uchwaly w sprawie : wprowaczenia zakazu sprzedaZy , podawania • spotywania oraz
wnoszenia napoj6w alkoholowych w okrdlonych miejscach na tereni e Gminy Toszek
21 wprowadzenia do porz'l.dku obrad Sesji w pkt. 10 projektow uchwal w sprawie :
- uchylenia uchwaly Rady Miejskiej w Toszku w sprawie : wprowadzenia zakazu spozyci a
napojow alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Toszek
- zmiany uchwaly Nr XXXI /3 24/2C I 3 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kw ietnia 20 I J r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dJa os6b fi zycznych z bud.i:etu Gminy
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Toszek na dofinansowanie koszt6w demontazu , zbierania , transportu i llnieszkodl iwiania
odpad6w zawieraj"cych azbest z obiekt6w budowlanych polozonych na terenie Gminy Toszek
- zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2013 I dot. upowaznienia Burmistrza do z.acil\b>ni~cla
kredyt6w oraz udzielenia pozyczek do wysokosci 35.000 zl l
- uchylenia uchwaly w sprawie zaciqgni~cia pozyczki w Wojew6dzkiem Funduszl.l Ochruny
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj", "Program lJ bIJdowy
przydomowych oczyszczalni sciek6w na terenie Gminy Toszek na lata 20 13 - 201 7 "
- zaciqgni",cia pozyczki w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowisk a i Gospodarki Wodllej
w Katowicach na realizacj", " Programu budowy przydomowych oczyszczaln i sc iek6w na
terenie Gminy Toszek na lata 2013 - 2017"
- uchyienia uchwaly Nr XXXII336 /2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zm iW1Y IJchwaly
XXVIII288 /20 12 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawic przyj<rcia
wieioietniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2C 13 - 2018
- zmiany uchwaly Nr XXVlI/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 gnldnia 201 2 r w
sprawie przyjl'cia wieloletniej prognozy fmansowej na lata 2013 - 20 I g
Do obrad Sesji dol"czyl radny Andrzej Morciniec .W glosowaniu b«dzie braiD udzial J 3 radnych.
ZIT przyj(;ciel1l zmial/ w porzqdkll obrad glosowalo
J2 radllych
przeciw
0
wsfrzymnl sil' od glow
J radllY
Propozycja wprowadzenia zmian do porz"dku obrad Sesji zostala przyj~ta wi~kszosc i'l glos6w.
Ad.3
PrzewodnicZ'tcy Rady poddal pod glosowanie : przyj~cie porz"dku obrad wraz z przegtosowao m i
zmranami:
za prz) ~r(ci(!11/ glosowaio
13 rnlil/yell
o
przeeiw
IIIsffZ),lIIl1io sir( ad glOSIl
o
Porz"dek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie .
Ad.4
Radni nie wniesli uwag do protokolu z ostatniej Sesji
za Pl"zyjfciem protokolll glosowalo
J3 rndl/yeh
przeciw
0
0
wstrZYlllnlo sir: od giosli
Protok61 z XXXI Sesji Rady Miej skiej zostal przyj~ty jednoglosnie.
Ad.5 - Intcrpclacje i zapytan ia :
I. Radny Eugeniusz Kuc :
a! zwr6cil si~ z pylaniem : czy dotarlo pismo Pana Rafala Kos cielnego z ut. Dworc<'lwcj 9 w
sprawie wypadku na chodniku , k16ry mial miejsce 22.04.2013 r. .Chodnik nie jest IJCz<;szczany
zim" nie da si« sniegu usun"c .Radny dodal , ze do pisma dol"czono podpisy os6b I 120 I
apellJj"cych 0 zmian« stanu technicznego lego chodnika.
bl zwr6cil si~ z prosb'l 0 zaapelowanie do wlasciciela w sprawie przyci«cie zywoplolu na l.b iegu
ulic G6rnosl'lskiej i Ludowej
2.Radny Krystian Cedzich wni6s1 interpelacje w sprawie :
a! przedstawienia informacji w sprawie ferm wiatrowych w Ligocic Toszeckiej : : kiedy zapadly
decyzje ,kiedy Starosta wydal decyzje , czym s i~ kierowano , dlaczego mieszkaJicy i soltys 0
tym fakcie nie byli poinformowani .
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bl znaku "zakaz wj azdu samochod6w ci<ezarowych " na drodze w Ligocie Toszeckiej w kierunJUI
Kotulina - radny zaproponowa! 0 wprowadzenie sprostowania : ilu ton dotyczy.
Ponadto przy wj ezdzie na dro g~ s'l. liczne ubytki - radny zwro ci l si~ 0 ich ustlni~cie
J .Radny KrzysztofBartnicki zlozyl interpelacj e:
a/ w sprawie drogi doj azdowej do domow przy uliey Polnej , kt6ra jest w katastrotalnym ;tanie.
Kied y przewid ywany jest jej remont i poprawa stanu nawierzchni ?
bl w sprawie Koszenia poboczy , zarowno przy dorgaeh powiatowych jak i przy drogach
krajowych .Wysokie trawy zagrazajq bezpieczenstwu ruehu drogowego
el czy udale si« ustali e wplywy dla Gminy zwi'l.zane z eksploatacj'l. wiatrakow 0
Czy b«d'l. one mialy wplyw 11a wielkose subweneji dla Gminy ?
d/ co si « stalo z BIP-em - jest tylko ten rok , brakuje archiwum
el na jakim etapi e jest reaJizacj a wniosku dotycz'l.cego nagrywania Sesji , Komisji i spotkan
organizowanyeh przez Urz'ld Miej ski i Rad~ Miejskq.Sugeruje si« , ze jest 10 w dalck
rz«du kilkudziesi«eiu tysi~cy 1 0k. 63tys zl I .Wnioskodawcy nie sugerowali tak " 'sokich
kOSZl6w - zwykla kamera koszluje do 2 tys zl .Chodzi 0 mozliwose zapi su i opublikowarua
nagrania , aby wszysey mieszkmley , kt6rzy nie mogq brae udzialu w Sesj i zapoZJ1ali si«
materialami
fl naj akim etapie jest sprawa drogi dojazdowej do przysiolka Wrzosy?
g/ najakim etapie jest budowa chodnika w Paezynie ?
4.Radna Irena Klausa :
a/ zapytal a ezy znane S'l. terminy kiedy rozpoczn'l. si« remonty drog powiatowyeh. Droga do
Cioehowie z dnia na dzien jest w coraz gorszym stanie.
bl kto opraeowal ulotki dotyezqce segregaej i odpadow?
Przedstwi ciel Remondisu Tarnowskie Gory na spotkaniu poinformowal , ze do worka z
papierami powinno si« wkladac kartony po sokach , napojaeh itp.Na ulotkach podanc> , ze
nalezy je wkladae do plastik6 w - jak to jest naprawd« ?
S.Radny Jan Sopala zlozyl interpelacje :
al w sprawie malowania pas6w na drogach powiatowyeh oddzielaj'l.cych os jezdni
bl w sprawie uSLmiyeia ubytk6w na drodze powiatowej obok przystanku PKS . pr(y Pav.;iome \V
Paezynic
cl w sprawie wystqpi enia do Ageneji Rynku Rolnego 0 przekazanie drog po byl}m PGR dla
Gminy
Ad,6
I .Soltys Paczynki Pan Adam Woclmik przedstawiai'lc sytuaej\, zwiqzan'l. z zanieezyszczeniem
Potoku Paezynce I kolor brunatny / i dzwonieniem do r6znych instytucji eelem rozwi'l.zanja
problemu I problem powtorzyl si« po dwoeh tygodniach I - zwrocil s i~ 0 okres lcn ie co w takiej
sprawie robi6 - ni e mozna szuk a6 pomoey we wszystkich instytucjach - soltys podkreslil , ze
cheialby wiedziec , ktora instytueja za to odpowiada ?
Ad, 7
Bunnislrz Toszka przedstawil sprawozda nie z pracy w okresie mi«dzysesyjnym - zal!(cw ik do
prolokolu
Radni nie vl1niesli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad.8
Przewodnicz'l.cy Rady Miejskiej w Toszku przypomnial zazalenie pelnomocnika Pana Krystiana
Ccdzicha na dzialania Burmistrza Toszka w przedmiocie uregulowania wlasnose i nicruchomosci
gmutowej dzialek nr 38 , 40 i 42
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Komisje stale Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach zapoznal y s i~ z przeprowadzol1<t pr"L.ez
Komisj~ Rewizyjllq analiz't dokum entacji w tej sprawie - dl atego Przewodniczf\.cy Rady
zaproponowal, aby sk arga zostala rozpatrzona na dzisiejszej Sesji.
Radny Cedzich poinformowal , ze pismo Wojewody wplynl;)lo w kwietniu - dl acz go wi,<c problem
nie zostal przedslawiony na ostatniej Sesji i nie okreslono sposcbu rozpatrzenia lylko powolal Pan
Komisjl;) Rewizyjnf\. i zapadly jakies ustalenia.
Przewodniczqcy Rady wyjasnil , ze pismo Wojewody do Rady Miejskiej wplyn~l<l 8 naja br , a
Sesja by!a pod koniec kwietnia.
W zwi'tzku L tym , ze zazalenie dotyczy interesu prawnego radnego Cedzicha - nie bier,le on
udzialu w glosowaniu - glosuje 12 radnych.
za przyjl(ciem pr opozyeji Przewodlliezqeego Rudy glosowulo
przeciw
Wflrzymafo si~ od giosli

9 radl/ycll

3 rodl/)'ch
0
W wyniku gloso wani a - wi"kszosci't glos6w Rad a Miej ska podj,,!a decyzje , ze zazaJcnie
Adwokata Pawla Mierzwy - pelnomocnika Pana Krystiana Cedzicha zostanie rozpatrzonc
dzisiej szej Sesji .

l1 a

Ad.9 - Zatwi erdzenie projekt6w uchwal do konsultacji :
- Proj ekt uchwaly w sprawie ustalenia na terenie Gminy Toszek Iiczby punkt6w sprzedazy napojow
zawierajqc ych powyzej 4,5% alkoholu / z wyj'ttkiem piwa / , przeznaczonych do spozycia poza
mi ejscem sprzedazy jak i w miej scu sprzedazy
Komi s ja oswiaty zaproponowala li czb~ punkt6w sprzedazy do spoz.yc ia poza miej scem sprzedazy
na 30 , natomiasl Komisja budzetowa zaproponowala 2S
Przewodni cz'tcy Rady poddal w/w propozycj e pod glosowanie :
zu propozyejq 30 p unklow giosowulo
7 radllycll
ZlI propo<.ycj q 25 pu nklow glosowalo
6 rudnyeh
W wyniku glosowani a wi~kszosci't glos6w ustaiono li czb~ punkt6w sprzedazy napoj6w
a1koholowych zawieraj'tcych powyzej 4,5 % alkoholu / za wyjqtkiem piwa / , przczllaczonych do
spozycia poza miejscem sprzedazy na 30 p unkt6w
W § 2 obydwie Ko misje zaproponowaly ustalenie liczby sprzedazy napoj6w alkohoJowych
zawieraj qcych powyzej 4,5% alkohol11 / z wyj'ttkiem piwa / , przeznaczonych do spozycia w
miejscu sprzedazy na 15 Ilu n ktOw
Przcwodnicz'tcy Rady odczytal uchwal~ i poddal ja pod glosowanie :
za zalwierilzeniem do konsllitoeji g{osowlllo
J 3 radnyell

przecbv

0

,,'sfrzYl1llllo sif~ od gloSll

0

W/w proj ekt zostal jednoglosnie zatwierdzony do konsultacj i .
- Projekl uchwaly w sprawie : zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow
alkoholo wych na terenie Gminy Toszek
Komisja oswiaty i Komisj a budzetowa zaproponowaly , aby miejsce sprzedazy i podawania
napoj6w alkoholowych nie moze bye usyluowane w od leglo sci blizszej ni z 50 m od granicy
nastypuj'tcych obiekt6w :
- plac6wek oswiatowych / szk61 , gimnazjum , przed szkoli /
- zlobk6w
- swietJic opiekunczo-wychowawczych
- obiekt6w kultu religij nego
za zatwierilzel/iel1l do kOllsllitaeji glosowalo
pr:eciw
IVslrzymalo sil{ 0(/ gloslI

Projekt jednogl osnie zatwierdzono do konsultacji

13 radnyell

o
o
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- Projekt uebwaly w sprawie : zmiany uchwal y Nr XXV1lI294/20 12 Rady Miejskiej " Tosz.ku z
dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia usl ug w zakresie
odbi erania odpad6w komunalnych i zagospodarowania tyeh odpad6w , w zamian za ui szczon~
o plat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komi sj i .
Komisje stale Rady Miejskiej nie wniosly uwag do w/w projektu
za zatwierdzeniem do konsllitacji glosowalo
13 radllYc"
przeciw
0
IVsfrzymalo sit! od glos II
0
W /w projekt zostal jednoglosnie zatwierdzony do konsultacji.
- Projekt uchwaly w sprawie : wymagaflj akie powinien spelniac przedsi ~ biorca ub icgaj<lcy sj~ 0
uzyskanie zezwolenia na swiadczenie uslug w zakresie oprozniania zbiornik6w bezodplywowych
i transportu nieezystosei cieklyeh na terenie Gminy Toszek .
Po zapoznanie si ~ z proj ektem na swoicb posiedzeniaeh - Komisje stale Rady Micj skiej nie wruosly
do niego uwag.
za zatwierdzelliem do kOl/sllltacji glosowalo
13 radll.l'ch
przeciw
o
II'sfrZ.I'IIIaio sil{ od glosll
o
Projekt zoslal jednoglosnie zatwierdzony do konsultacji.
- Projekt uehwaly w sprawie : okreslenia wymagafl jakie powinien spelniac przedsiehiorca
ubiegajqcy si~ 0 uzyskanie zezwo lenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierz~tami , prowadzenia sehronisk dla bezdomnyeb zwierz!\t , a takzc grzchowisk
i spalarni zwlok zwierz~ eycb i ieb cz~sci.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach KOmisji stalych Rady Miejskiej.
Radni nie W11iesli uwag do om6wionego projektu.
za zatwierdzelliem do konsllita.c ji glosolValo
13 rad,~yc"
przeciw
o
wSlrzy"wlo j"it; od gloSll
WIw projekt zatwierdzono jednoglosnie do konsultaeji .
- Projekt uehwaly w sprawie : okreslenia g6rnyeh stawek oplat za. uslugi odbicrania odpad6w
komunalnych oraz opr6zniania zbi o111ik6w bezodplywowych i transportu nieczyslosci cieklyc11
od wlaScicieli nieruehomosei
Projekt by! omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
W wyniku dyskusji wiekszosei~ glos6w Komisje zaproponowaly:
- w § 1 - g6 rn~ stawk~ oplat za uslugi w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych
transportu nieczystoSci cieklych w wysokosci 60 zl za I m3
- w § 2 w ust. 1 zaproponowano :
1/35 zl za pojemnik 0 pojemnosci 0.12 m3
2/55 zl za pojemnik 0 pojemnosei 0,24 m3
31 J 20 1.1 za pojemnik 0 pojemnosci 1,1 m3
4/400 zl za pojemnik 0 poj emnosc i 2,5 m3
5/ 600 zl za pojemnik 0 poj emnosci 5 m3
6/ 800 zl za pojemnik 0 poj emnosei 7 m3
- w § 2 ust.2 zaproponowano :
11 25 zI za pojemnik 0 pojemnosci 0,12 m3
2/40 zl za pojemnik 0 pojemnosci 0,24 m3
3/ 80 zl za pojemnik 0 poj emnosci I, I m3
4/300 zl za pojemnik 0 pojemnosci 2,5 m3
5/500 zl za poj emnik 0 pojemnosei 5m3
6/ 600 zl za pojemnik 0 pojemnosci 7m3

o
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Przewodnicz"cy Ko mi sji buMetowej Pan Marcin Kwasni ok zwroc il si ~ 0 wyj a.s nienie : sk"d si~
bior" gome stawki ?
Burmistrz wyjasnil , ze to ustawa zobowui"zuj e gminy do okreslenia g6rnych stawek . kt6re ni
moga bye przez przed s i ~bio rcow na terenie gminy przekroczone.Propollowane stawki sa. w)'zsze od
obecnie obowi"zuj "cych , ale to ni e s" stawki kt6re b~d" u nas obowi"zywac.
za Ziltwierdzelliem do kOllsllltllcji giosowlilo
przeciw
wslrzYlIlIIlo si lt od gl()m

10 radl/y cll

przeciw

o
o

0
3 mdllych
Projekt uehwaly wi«k szosci" g!os6w zosta! zatwierdzony do konsultacji.
- Proj ekt uchwal y w sprawie : zarz"cizenia poboru w drodze inkasa opiaty za gospodarowanie
odpad ami komuna lnymi przez w!ascicieli nieruchomos ci na terenie Gminy Ioszek oraz zasad
wynagrodzenia za inkaso na terenie soleetw.
Po om6wicniu w /w projektu na swoi ch po siedzeniaeh Komisje s t ~le Rady Miejskiej zaproponowaly
wynagrodzeni e za inkaso w wysokosei 4% sumy zainkasowanych oplat.
Radny Krzysztof Bartnicki zapytat : ezy so ltysi zostali zapoznani z tym projektem ?
Bunnistrz poinformowat , ze na Komi sji budzetowej byli obecni przed stawici cle soltysow . kt6n:y
wypowiedzi eli s i ~ na ten temat.S oltysi i tak w tyeh terminaeh zbieraj q podatki i wygl~dl1 na to , 'f.e
ni e b~ d zie to prob1 emem.Oezywiscie nie jest to obowiqzek i mozna zrezygnowac.
Przewodniczqcy Rady dodal , ze j est to proj ekt do konsu1tacji i jest czas , aby rozmawiac z
soltysami , b"dZ znalezc inkasent6w , jezeli soltysi nie b~d 'l. zainteresowani .
za za/lVier(/zelliem do kOllsultacji glosowalo
J2 radl/yell
przeciw
0
wstr<Ylllal si~ od glom
I radllY
I/w projekt wi~kszos ci'l. g!osow zatwierd zono do konsu/tacji.
- Proj ekt uchwaly w sprawie : zmiany llchwaly N r XXV Jl2 75 /20 12 Rad y Micj :kiej w Tll~"ku w
sprawie terminu , ez,<s totli wosci i trybu uis zczania oplaty za gospodarowani e odpadami
komunaln ymi
Proj ekt dotyczy ustalenia term in6w uiszczania opJat za gospodarowani e odpadarni konlLlIlalll)lroi .
Komisje stale Rady Miej skiej po om6wi eniu projektu na swoich posiedzeni ach nie wnios!y do
mega uwag.
zu ~atwierrlzel/iem do kOflsultllcji glosowalo
13 raunych
wSlrZYl1ll1lo sir ()ff glosu

Projekt do konsultacji zatwierdzono j ecinoglos nie.
- Proj ekt uchwaly w sprawie : zmiany llchwaly Nr X XV II276/20 12 Rad y Miejskiej Toszku z dnia
2 1 listopada 201 2 r. w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej pzrez wlascicieli nieruehomosci
Komisje stale Rady nie wniosly uwag do w/wprojektu
Zil zatwierflZl!lIiem do kOllsultacji glosowalo
J 3 radllych

przeciUJ
ws/rzymaln si~ or! glosu

o
o

Projekt do konsultacj i zatw ierdzono jednoglosnie.
- Projekt uchwaly w spraw ie : przyj ,<c ia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lala
2013-201 6.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Mie~ s ki ej .
Komisj a oswiaty nie wnios!a uwag do w/w proj ektu .
Komisj a bud zetowa zaproponowala aby w "Roli instytucji ku1tury we wspi eraniu ro ziny" uj¥
takZe osrodki ku1tury fizycznej.
Propozycj a ta zostala wprowadzona do Programu.
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za zatwierdzelli.em do kOllsllltacji glosowal0
pr zeciw
wslrzYlllalo si{, od g lom

/3 rfu/llyc/t

0
0
W wyniku glosowani a jednoglosnie zatwierdzono w/w projekt uchwaly do

k onsult~CJi

Ad . I O

- Projekt uchwal y w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza Toszka
Komisje stale Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach zapoznaly sit,: z informacjl\. Komisji
Rewizyjnej 0 przeanalizowanych dokumentach w tej sprawie .
Rfl dni na Komisjach ustalili , ze gloso wani e w tej sprawie odbt,:dzie sit; na Sesji Rady Micjskiej
W gl osowaniu nie bierze ud zialu radny Krystian Cedzich , gdyz w/w skarga dotyczy jego interesu
prawnego.W glo sowaniu bierze udzial1 2 radnych
PrzewodnicZqcy Rady podd al pod glo sowanie :
za IIzlla"iem skargi za bezzasadllq glosowalo
Za IIZllulliem ~'ka rgi zu zasatlnq glosowalo
wstrZ)'/Ilulo si~ oil g lom

Przewodni czqcy Rady odczytal Llchwah;
pod glosowanie :

0

7 ratll/yell

0
5 mtll/ych
bezzasadnosci skargi wraz z uzasadn icniem i podda! j1l.

za podjfciem glosowalo
przeciw
ws(rZYlIla/o si~ od g/osl/

71'11dnycll

przeciw
wl'/I7,Ylllalo sir otl glom

0

0
5 r adnyc/I
Uchwala Nr XXXIfI337/2013 zostala podjt;ta wit,:kszosci l\. glos6w i stanowi zalqcznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : programu szczepien pro filaktycznych dzieci zamieszkalych na
terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningo kokowym
Proj ekt by/ przeslan y do zaopini owania przez Agencjt; Oceny Technologii Medycznych oraz byl
omawiany na posiedzeniach Komi sji stalych Rudy Mi ej skiej.
Komi sje nie wniosly uwag do om6wionego proj ektu uchwaly.
Przcwodnicz'l.cy Rady odczytal uchwali;' i poddal j'l. pod glo sowar..ie :
za podj~ciem glosowalo
13 radllych

0
Uchwala Nr XXXIlI338/20 13 zosta!a podj t,:ta jednoglo snie i stanowi Zal 1l.CZ11ik do protokolu .
- Projekt uchwaly w sprawie : uchylenia uchwaly Rady Miej ski ej w Toszku w sprawic
wprowadzenia zakazu spozycia napoj 6w alkoholowych w miej scach publicznych na terenic
miasta i gminy Toszek
Burmi strz poinformowal , 0 konieczno sci uchylenia wlw uchwaly z uwagi na to , ZC ohccnie jest
ona juz niezgodna z prawem - gdyz uchwala nie moze dubl owa6 zapi s6w Llstawm.vych .
Nowy projekt zostanie radnym przedstawiony w najblizszym czasie .
Przewodni czqcy Rady odczytal uchwal" i poddal j a pod glos owanie :
ZII potljf ciem glosowllio
13 ratll/yell
pr Zl!ciw
0
wstrzymalo si(! od g losl/
0
Uchwala Nr XXX1II339/2013 zostala podj"ta jednoglosnie i stanowi za1'l.cznik do proloko/u.
- Projekt uchwaly w sprawi e : okreslenia "Pro gramu opieki nad zwierzt;tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno sci zwierz1l.t na terenie Mi asta i Gminy To szek w 2013 roku"
Projekt by! omawian y na posiedzeniach Komi sji stalycb Rady M iejskiej.
Radni nie wniesli uwag do om6wionego proj eklu.
Przcwodni czqcy Rad y odczytal u c h wal~ i poddal j'l. pod glosowanie:
Za pOllj~cie/ll glosolVa/o
13 radl/y cll

8

pn;ecill'
0
wstrZ.I'ltlulo $i~ od glosu
0
Uchwala Nr XXX 11/340/20 J3 zostala p odj~tajednogt o snie i stanowi zalqcznik uo protokolu.
- Projekt uehwaly w sprawie : przyjeeia "Strategii Rozwoju Gminy Toszek l1a lata 20 13 - 2020 "
Projekt by! omawiany na posiedzeni aeh Komisji stalyeh Rady Miejskiej .
Komi sja oswiaty po wysluehaniu wyjasnien - glosowanie nad popareiem projektu pozos(awila na
dzisiej sz'l Sesj~ .
Ko mi sja blldzelowa po wysluehaniu wyjasnien popi era podj~eie w/w uehwaly.
Radny Krzysztof Bmtnieki podkreslil , ze tak istotny dokument powinien bye dtlbrzc prz.em slany
i przedys kutowany.Mim o kilkukrotnyeh spotkan - dyskusji praktyeznie nad rym dokumcntem nie
bylo.W opinii radnego mozna d o woln'lnazw~ miejseowosei wkleic do Strategii i b<;d7je tlna
pasowala. Zdaniem radnego dokument ten nalezato sporz'ldzic z wi~ks zym zaslanowien iem i brae
pod uwag~ p ers p ektyw~ na kilkadziesi'lt lat ,a tym dokumencie tego nie ma . Nie ma r6 wniet
okreslonyeh Centr6w Rozwoju naszej GminyJedyne co radny L'1alazl to slogan , :ie Gmina jest
terenem przyjaznym do osiedlania siy - co jest sprzeczne 1 w ocenie radnego 1 z zapisami w
STUDI UM .Pan Bartnicki odnosi wrazenie , ze pospiesznie robiona Strategia ma na ce!u wplecenie
do jej zapis6w ty!ko kwestii zwi1(Zanyeh z odnawialnyrni zr6d!arni energii .Praklycznie nie ma
spojrzenia na inne sprawyXwestie konsultaeji spoleeznyeh zosta! y zrnarginal izowane .
Radny zlozyl wniosek , aby zapi sy zwi"zne ze STUDlUM i zapisy zwi'lzane ze STR ATEGlt\ byly
dyskutowane na zebraniaeh soleekieh , na ktoryeh rowniez b~dzie ornawiana ustawy "smieciowa"
1 w najblizszym ezasie 1 . Cho dzi 0 to , aby mieszkailey w tyeh tematach mo gli Sle wypowiedziec .
JezeJi mieszkaney nie zabior'l w tym temaeie glOSll - to wina jest po stroni e Rady , a nie
mieszkanc6w , gdyz zgo dnie z zapisem w Statucie "Radny jest zobowi'lzany utr.lymania sla!ego
kontaktu z wyborcami i inforrnowac ieh 0 tym co si~ dzieje"
I' rzewodnicz'lcy Rady podkrd lil , ze rna nadziej~ , it taki kontakt przez Pana BaJ1n ickiego jest
utrzyrnywany i poinformowal wyboreow 0 tyrn , ze byly konsu ltac je w sprawie Strategi i oraz w
sprawie STUDlUM - dzis wniosek nie b~dzie glosowany .
W zwi'lzku z tyrn , ze projekt uchwaly pzrez Korni sje zosta! dopllszezony - Przcwounicatcy
o d czyta i llehwa!~ i poddal j'l pod glo sowanie :
za podjrci/!III lIc/llvaly glosowalo
9 radnych
przeciw
3 radnyc"
wstrzYlIlol $i~ od glosu
1 rad/1y
Uchwala Nr XX X II!34 I120 13 zostala podj~ta wiykszosei'l glos6w i stanowi zalqcznik dn pro\oko!u.
- Projekt uehwaly w sprawie : zmiany uchwal y Nr XXXI/324/2013 Rady Miej skiej w Tos7..ku z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotaeji ceJowej dla os6b fi zycznych z
budzetu Grniny To szek na dofi nansowanie koszt6w dernontazu , zbierani a , transporlu
i unieszkod!iwiania odpadow zawieraj"eyeh azbest z obiekt6w budow lanych polozonych 11a
terenie Gminy Toszek
lnspektor Ewa Kopeek poinformowala , ze projekt dotyezy wy kresienia w § 2 ust. 3 liler II i g/ ,
gdy:i wykonawea zostanie wyloni ony w drodze przetargu wi\, Urz'ld bl'dzie w posiadanill
dokllment6w , 0 ktoryeb te punkty rn6wi'l.Ponadto w § 2 us!. 4 prc ponuj e sil' wydJuZcnie lemlinu
skladania wniosk6w do 30.06.2013 r. 1 byto do 3 1.05 .2013 r. 1
Przewodni ez"cy Rady odczytal u chwal~ i poddal j'lc pod glosowanie :
Ul po{ljl!cielll glosowalo

13 radnyc"

przeciw
0
0
wsll7ymolo sill od glosll
Uchwala Nr XXXIlI342 /20 13 zostala podj\'ta jednogtosnie i stanowi zal'lcznik do prowko!u .
- Projekt uehwaly w sprawie : zrnian w budzeeie Gminy Toszek na rok 2013
Projekt dotyezy przyj~cia dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowis ka i GospodarkJ
Wodnej w Katowieaeh w kwocie 10 .780 zl na dofinansowanie wyjazdu na "zielonc szkoly"
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Komisje stale Rady Miej skiej po om6wieniu projektu na swoich posiedzeniach nie wniosly do
niego uwag.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal~ i poddalj 'l pod glosowanie :
Z(I pOlIj~cieIt1 I1 C" lValy

glosowalo

przeciw

13 radnych
0

IVstrZYlllulo .vi(! od gloslI
0
Uchwala Nr XXXIl/343 /2013 zostala podj~taj ednogl o snie i stanowi zal'lcZlJi k do protokolu.

- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 13
Proj ekt dotyczy rozpisania wydatk6w Osiedla Oracze na poszczeg61ne dzia!y
budzetowej.
Komisje na swoich posiedzeniach ni e wniosly uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwa l~ i poddal j'l pod glosowan ie :
zu podj~cie", glosowalo

klas)fjka~ji

13 radnych

przeciw

0

lVslrzyma/o si'/ od glosll

0

Uchwala Nr X XX !ll344/20 13 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'lcznik do prOlokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzec ie Gminy Toszek na rok 20 13
Bunnistrz wyjasnil , ze projekt dotyczy wprowadzenia upowaznienia dla Burmi str7.a na udzielanie
pozyczek dla organizacj i pozarz'ldowych realizuj'lcych projekty Unii Europejskiej do wysokosci
35.000 zl I srodki zabezpieczone w budzecie Gminy I oraz zwi~k5zenia Jimitu zobowi<\i'.all w
zwi'lzku z zaci'lgni ~ci em pozyczek I dol.pozyczki WFOSiGW ,kt6ra b~dzie na dzisiejszej Sesji
zmienionajezeli chodzi 0 jej wysokosc na budo w~ oczyszczaJni przydomowych .Wyslapila
koniecznosc zaci<tgni~cia pozyczki na caly okres realizacji I
W odpowiedzi na pytanie radnego Kocura , czy b~dzi e to mialo wplyw na ilo sc realizowanych
inwestycji w tym roku - Burmi strz poinformowal , ze ilosc do realiza cji w roku biez!\cym flie
ulegn ie zmianie.
Rudny Bartnicki w zwi'lzku z tym , ze calosc pozyczki b~dzie zaci<tgni"ta jednorazowa - j~k to
" plynie na koszty obslugi zad!uzenia.
Burmistrz wyjasnil , ze nie ma to zadnego wplywu .
Przcwodnicz'lcy Rady odczytal uch wal« i poddal j'l pod glosowani e :
za podjfciem glosowalo
12 radnyc"
przeciw
0
II'sfrzymal sit,! od glost<
1 radl/y
Uchwala Nr XXXll /345/20 13 zostala podj"ta wi"kszo sci'l glos6w i stan owi zal'lC7.nik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : uchylenia uchwaly w sprawie zaci<tgni«cia pozyczki w Wojewodzkim
Fundu szu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na real izacj "Programll
budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w na terenie Gminy Toszek na lal a 20 13 - 2017 "
Projekt byl omaw iany na posiedzeniach Komi sji stalych R ady Miej skiej.
Radni nie wnidli uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz'lCY Rady odczytal uchwa l~ i poddal j'l pod glosowanie :
za podj~ci(!m glosoll'alo

przeciw

13 radl/yell
0

lVSII7.),IIIII/O sit,! od gl oSt<

0

Uch wala Nr X XXIlI346 /20 13 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protoko!lI.
- Projekt uchwaly w sprawie : zaci<tgni"cia pozyczki w Wojewodzkim FlInduszu Ochron '
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacj~ "Programu budowy przydomowych
oczyszcza lni sciek6w na terenie Gminy To szek na lata 2013 - 2017"
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal ~ i poddal j'l pod glosowan ie :
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za podj~ciem glosowalo
13 radl/ycll
przecilv
0
0
wstrzymal o sif od glosll
Uchwala Nr XXX1lI347/2013 zostala podj~tajednoglosnie i stano wi za1'lcznik do prolokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : uch yleni a uchwaly Nr XXXJl33 6/20!3 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXV II/288/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie przyj~cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na IUla 2013 - 2018
Skarbnik Gm iny poinformowala , ze zmiana spowodowana jest zmi an'l rozporz~dzcnia Ministra
Finans6w w sprawie wzoru wieloietniej prognozy finansowej . Regionalna Izba Obrachunkowa
zwr6cila si~ 0 okreslenie szczeg61owosci zrodel dochod6w na 3 lata do przodu .W zwi'lzku z tym ,
ze uchwala do RIO przekazywana jest w formi e elektronicznej zachodzi konieC7nosc uchylenia
uchwaly Nr XXXT/336/20 13 i podj~cie nowej.
Radni nie wniesli uwag do przedstawionej informacji.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j'l pod glosowani e :
;;a podjl{ciem uclllvaly glosowalo
13 radnych
0
przeciov
wslnYJ//u{o sir od glom
0
Uchwala Nr XXX1lI348/2013 zostala podj~ta jednoglo sni e i stanClw i za1'lcznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : zmiany uchwaly Nr XXVIII288/20 12 Rady Miejskiej w Toszku z
dnia 19 grudnia 20 I 2 r. w sprawie : przyj~cia wieloletniej prognozy finansowcj Gmin)' Toszck
na lata 2013 - 2018
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal uch wal~ ipoddal j'l pod glos owanie :
ZlI podjrciem IIclllvaly glosowalo
13 radnyc"
0
pruciw
wytrzymalo si~ od gi()SIl
0
Uchwala Nr XXXIII3 49/20 13 zostata podj\'ta jednoglosnie i stanowi za1 'lczni k do protokolu.
W zwiqzku ze zlozonym na poprzedniej Sesji wni oskiem formalnym radnego Bannickiego w

imicniu Kl ubu radnych , kt6ry nie zostal przeglosowany - Przewodnicz'lcy Rady odczytal
Radcy Prawnego dot. wniosk6w formalnych .Z infonnacj i wynika , ze zgloszolty
wniosek nie nalezy do wniosk6w formalnych . Odczytana nformacja stanowi zahWznik do
protokolu.
Przewodni cz'lcy Rady oglosil 10 min przerw~ w obradach Sesj i
Po przerwie :
in fo rmacj ~

Ad.lI
Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi na interpelcje i zapytania :
I. radnego Kuca :
aI pismo w sprawie wypadku na ul. Dworcowej jest w posiadaniu Urz~ du.C zyn ione S'l starania ,
aby doszlo do spotkania z Dyrektorem Taborem na kt6rym b~dzie poruszona kweslia lego
chodnika , 120 podpi s6w to duzy argument
b/ zywoploty na ul. Ludowej i G6rnosl'lskiej - w tym roku na ul. Ludowej rusza przebudowu
calkowita i najprawdopodobniej ten zywoplot zostanie zlikwidowany , ale do lego czasu
b ~dzi e m y walczyc , aby go przyc i~to.U li ca G6rnoslqska b~dzie remontowana w prqszlym roku
Nast\,pnie obydwie drogi b~d'l przejl'te przez Gmin\, .Jednakze obecnie kierownik IKP b~dzie
interweniowal w Powiecie 0 przyci\,cie zywoptotu
2.radnego Cedzicha :
aI Budowa wiatrak6w w Ligocie Toszeckiej to decyzj a poprzedni ej Rady i poprzedniego

Jl

Burmistrza.1ako Urz<td nie mieliSmy na to zadnego wplywu.Takze jezeli chodzi nodcbialywanie
na srodowisko to nie my v,rydaj emy opini~.Obecnie juz wszystkie procedury toez'!. sie poza
Gmin<t.
bl znak w Ligocie Toszeckiej - to droga powiatowa - Pan Cebula zanotowal ta kweslie postaramy
s i~ zeby Powiat cos w tej kwestii uczynil.
3.radnego Bartnickiego :'
al uJ. Polna w Paczynie - w tegorocznym budtecie nie rna srodkow na t~ drog" - nale;..y pami~tac
na przyszlos6 0 tej drodze - do przyszlorocznego bud zetu
bl koszenie poboczy przy drogach gminnychjuz rozpocz~to - drogi wojewOdzk ie (czju/.
rozpoczc;:ly koszenie , najgorzej jest przy drogach krajowych , gdzie jeszczcllie wi<lac
rozpocz~ cia prac , sprobujemy wystosowac do nich odpowiednie pismo
cl wplywy z wiatrak6w na dzien dzisiej szy szacowane sit w granieach 80- 100 Iys 71 1 max l od
wiatraka , ale nie wiemy ile ich bc;:dzie - dlatego trudno oszacowae pelnit kwotl; jak't b~dziemy
dysponowac , gdyz nie tylko my mamy na to wplyw , ale takZe deeyzja srodowiskowa .
mozliwosci techniezne
dl archiwum BIP b~dzie przwrocone najp6Zniej w pi<ttek - firma swiadezitca uslugi nie miala
miala podpisanej wno\Ny z Urz~dem.Obecnie jest nowa fmna - mamy juz kopie robocze
el nagrywanie Sesji - profesjonalne zesta",'Y kosztuj<t w granieaeh 60.000 zl - te najtansze dis
Rady naszej wielkosci.Taki system napewno duto rzeczy by ulatwi l rowniez miesz.kancom ,
al e jest kwestia srodkow - na dzien dzisiejszy nagrywamy tym czym dysponujemy .Jedakie
Bunnistrz wyrazil nadziej~ , ze sprawa b~dzie miala szczc;:sliwy final
tf droga na Wrzosy - na spotkaniu w Paczynie wyjasnialem , ze procedura biegnie j takjest
nadal - jestesmy na etapie "''Yznaczania I wydzielania I poczym b~dziem y prz.eimowac od
Agencji wtym roku. W przyszlym roku bye moze uda si~ dos:ae dofcnansowanie z
Wojew6dzkiego Funduszu Gruntow Rolnych na t~ dro g~
gl chodnik w Paezynie - w zeszlym tygOdlliu nast'tPilo przekazanie plaeu budowy wylonionej
firmie .Firma dala nitszit kwote nit byla zaplanowana, wic;:c b~dzie zrobiony wi,kszy
odcinck niz zaplanowano
4.radnej Klausy :
aI jezeti chodzi 0 drogi powiatowe - sprobujemy rozmawiae na temat latania dziur.
Z wr6cono s i~ do obecnego na sa Ii obrad radoego Rady Powiatu 0 poruszenie lej kwestii na
Sesji Rady Powiatu .Na przyszly tydziell przesunic;:to spotkar.iem z V-ce Starostll Dombkiem
bl Firma REMONDIS wtedy cheia!a opakowania wielomaterialowe do papierow - leraz przyj~to
w kanonic segregacji, ze wielomateria!owe oddaje sie razem z plastikiem : Iak jest w na~zych
ulotkach i tak b ~d<t odpady odbierane.
Odpowi adajitc na pytanie dot. ilosci workow - Pan Bunnistrz poillforrnowal , ze firma ma
obowi<tzek dac tyle pustych workow ile zabrala i w takich kolorach.
Worki sit do dyspozycj i rowniez w Urzc;:dzie , gdzie mozna pobrae jezeli zabraknic.
5. radnego Sopa!y : jezeli chodzi 0 drogi po bylym PGR to by\y juz prowadzone wstl'pnc rozmuwy.
Agencj a nie ro bi nam wiekszych problem6w - wspoJpraca w tyrr.c zakresie jest dobra i jest szansa ,
aby te drogi przej 'lc.
6.soltysa Paczynki : Burmistrz zwr6cil s i~ , aby w przypadku gdy Urz<td jest nieczynny dzwonic
bezposrednio do niego .Na miej scu byl SI <tski Zarz<td Meloracji jako wlaSciciel , byli
przedstawiciele Starostwa , byltakZe pracownik Urz~du - no niestety nie znaleziono w POIO\;:u
zadnej substancji .SI<tski Zarz<td po k'.lku dniach b~dqC na terenie Gminy jeszcze raz pojeehal na
wskazane miej see na Potoku , ale rowniez niezego nie znalazl .Burmistrz ponownie zasugerowal ,
aby w przypadkach kiedy nie wiadomo do kogop dzwonie - to dzwonic bezposrednio do niego.
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Ad.l2
Radny Eugeniusz Kue zapytal :
- jaka jest deeyzja w sprawie nowej linii teehnologieznej GUMITEXU ?
- ezy jest mozliwose , zeby Pan MadeJski , kt6ry wi~kszo se zleeen [lrmy ma na lerenie Slrzelec
Opolskich mogl dostae pzrepust k~, aby dojezdzae bezposredr.io - ezy musi zrobu: 47 km objud'/
Burmistrz wyjasnil , ze :
- sprawa GUMITEXU byla omawiana na posiecizeniach Komisji stalych Rady Miejskiej .
Po omowieniu Komi sj e zawnioskowaly , aby w tym temaeie odbylo si~ spotkanie z mieszkancami
i Panem Hornikiem w celu wyjasnienia wszystkieh kwestii zwi<'jzanyeh z uruchomienicm nowcj
produkcji,
- zezwolenie lub przepu stka dla Pana Madejskiego - to droga krajowa nie wiadomo ezy \\ og6Je
taka mozl.iwos6 istnieje, Jezeli juz to trzeba rozmawiae z GDDKiA ,Gmina nie ma takicl
mo:diwosei wydawania przepustek.
Radny Krzysztof Bmtnicki w nawi"zaniu do interpelacji doda! , ze mieszkaney uJicy Polntj stancm
technicznym masztu przy budynku by Iego biurowca i zwr6cil s i~ 0 interwenej~ w tei sprawie
II wlasciciela terenu ezyli Ageneji Nieruehomosei Rolnej.
Kolejnym tematem poruszonym przez radnego byla informaeja w sprawozdanill Z pracy 0
losowaniu os6b do realizaeji budowy przydomowych oczyszczalni seiek6w - kiedy 10~OIvanie si~
odb~dzie - ezy b~dzie ono wi"zi\,ee , ezy jest moz1iwose odwolania s i ~ ?
Co do przebudowy strony internetowej Gminy Toszek radny zapyta! : ezy te modernizaeje , kt6re
byly zaplanowane wezesniej juz s i~ ukonczyly ? gdyz w przegli\,caree radnegcz\!sto :1, zdarza , ze
strony si« rozjezdzaj" w niekontorlowany sposob - czy to problem techniezny • ezy wina
komputera?
Ponadto odnoszi\,c si~ do wypowiedzi Burmistrza 0 obecnosci soltys6w na posiedzeniach Komisji
I podezas omawiania projektu ucbwaly w sprawie inkasa dla soltys6w za poh6r oplaly za w woz
odpadow I to radny podkres lil , ze nie rna takiego aktu prawn ego , kt6ry regulo alby ieh obccnosc
na tyeh posiedzeniach - po pro stu na Komisj i s" radni , kt6rzy pelnii\, r6wniez funkcje soltysa - to
nie jest zadna reprezenlacja.
W podsurnowaniu wypowiedzi radny zapytal : jak powinien wygl"dac i bye ztozony ;\11iosek kt6ry
radny zglasza na Sesji , aby mogl on trafi6 pod obrady biezi\,cej Sesji i bye glosowany,
Burrni strz odpowiedziaJ:
- co do masztu - to lemat zostal zanotowany
- do losowan ia os6b do realizacji budowy przydom owych oczyszczalni seiek6w byla powolana
Komisja - losowanie si~ odbylo .Obecnie informuje si~ wylosowane osoby .Losowanic ni~ jest
wii\,zi\,ce w tym sensie , ze mozna zrezygnowae jezeli nie ebce si« robi6 w tym roi-.u inwestycji.
N a wolne miej sca b«di\, wskawiwa6 kol ejne osoby z li sty I wyrazqjqce zgod~ na reali7.3cje w lym
roku I.
- strona inlernetowa - te kwestie jeszeze caly czas trwajq - b~di\, kolejne udogodnienia , kalclne
tre:k i zwiqzane z projektami na kt6re mamy dofinansowanie,Burmistrz podkres lil , zc do lcj pory
nigdy ni e mial problem6w technicznyeh , moze rozjezdza si~ na innyeh przegli\,darkach 
informatyk sprawdzi.
adea Prawny Pan Andrzej Mal ski odpowiadaji\,c na zapytanie dotycz"ce wniosku formalnega
odwo lal si~ do zapis6w naszego Statutu - jak wyglqda wniosek formalny i czego dotyczy.Wniosek
mozna zglosie ustanie lub pi semnie , ale musi dotyczyc tyeh kwestii ktore przwiduJ" Statut ,
Wrtiosek radnego dot yczyl innych spraw , co wyartykulowmlo w opinii - to ni e byla materia
wniosku formalnego. Jezeli chodzi 0 stron« teehniczni\, - jak to ma wyglqdae - 10 fanna jest
dowolna, byle bylaby w zakresie spraw ktore si\, przypisane do wniosku form ainego.
Radny Bartnicki nawiqzuji\,e do pytania radnego Cedzieha 0 wiatraki w Ligocie Toszeckiej 
zapytal : czy Pan Cedzieh jest za wiatrakami czy przeciw ? To sarno pytanie radny zadal
Bllrmistrzowi .
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Pan Cedzich podkreSlil , ze intencj'lj ego pytania bylo poinformowanie mieszkaticow .
Burmi strz odpowiedzial , ze jest "za"
W dalszej cz~ sc i wypowi edzi radny Krzysztof Bartn icki za bral glos w sprawie Illal~ reprC7cntacj't
Rady Miej skiej na spotkaniach w kwestii STUDIUM. Obecnych bylo 2 radnycil.l\·1 om3 si~ zgodzic
z uwagami , ze pora nie ta - godz. 12.00 nie jest najlepiej trafiona godzin'l na tego typu spolkania.
Wz wi'lzku z powyzszym radny zg!osil wniosek , aby w tym temaci e odbyla s i ~ kolejna debata \\
godzinach zwyczajowo przyj'(tych dla spotkan z mies zkancami / godzin y wiec:wrne /
l' rzewodnicz'lcy Rady podkres lil , ze radny byl obecny na posiedzeniach KOlllisji gdzie Bunnistrz
Toszka in [ormowal , ze takie spotkanie si ~ odbydzi e .
Ponadto radny Bartnicki zaproponowal , aby wszystkie uwagi do STUDJUM byly analizowaae na
posiedzeniach Komi sji.
Burmistrz popinfonnowal , ze kolejne spotkanie w sprawi e STUDIUM odbydzie sit; 17 czerwca hr
o godz. 17.00 na Zamku w Toszku .lnformacja bydzi e przekazana na solectwa i ukaze si.. na ~ronie
internetowej .
Soltys Kotulin a Pan Albert Osmanda zwroci! sie z prosb'l 0 ustalenie w!asciciela terenu w Kotulill.ie
od strony ulicy Kolejowej zaraz za tcrami .Stworzy! siy tam mini parkin g ktory przeszkadza w
upil'kszeniu tego miej sca .N atollliast trudno tam cos robic jezeli to nie jest teren GlTliny.
Pan Marcin Kuczkowski w zakresie bezpi eczel1stwa zapyta! : czy monitoring micjskl dziala, czy
jest zepsuty '7
Bunni strz wyjasnil , ze czysc funcjonuje , a cZysc jest ni eslety aklualni e niesprawna.
Pan Kuczkowski stwierdzil , ze to znaczy , iz jest mozliwosc , aby w przyszlosci to dzialalo i czy
mozna rowniez poszerzyc .
Burmistrz pod!<reslil jednak , ze j est kwestia srodk6w .Panowie ktorzy tworzy li ten monitoring
i byIi za niego odpowiedzialni j uz w Urz~dzie nie pracuj'l .Plan y s'l takie aby w przyszlYI11 roku
zrobila to firma ktora si~ na tym zna.
Kierownik OPS Pan lakub Janiak poczielil si~ swoimi uwagami i przemysleniami spraW le
zasadnosci wypowiedzi radnego Bartnickiego na kwietn iowej Sesj i.Odczytany material stanowi
za1'lcznik do protokolu.
Przewodnic z'lcy Rady Miejskiej Pan lreneusz Kokoszka poinformowal , ze w dniach 1-2 c7Crwca w
soletcwie Pni ow odb~d'l s i~ Dni Historii Pniowa, a w solctwie Kotulin odb~dzie s i~ dw dniowy
fcst yn.Przewodnicz'lcy serdecznie zaprosil do udzialu w organizowanych impre7.3ch.
Oyrektor Gimnazjum w Toszku komentuj'lc jeden z elementow wypowiedzi Kierownika OPS
poinformowal , ze Dyrek torzy plac6wek oswiato wych wyartykulowali potrze by swoich iednostek w
zakresie profilaktyki w szkolach.Potrzeby dotyczyly nie tylko pogadanek , ale wspierania rowniez
w postaci sportu , co zdaniem ekspert6w od profilaktyki jest celowe.Pan Kierownik obiecal , ie w
najblizszym czasie skieruje do Dyrektor6w pismo w ktorym zaproponuje , aby wyaJ1yklllowac
potrzeby oraz napisac odpowiedni program , klory b~dzie odpowiedzi'l na program gminny.N iestety
tego pisma Dyrektorzy s i~ nie doczekali. W ostatnim czasie dotarlo pismo , gdzie mozerny sobie
wybrac programy edukacyjne. W ten spos6b Prgarm profilaktyki nie bydzie skuteczny "iedy raz
tub d wa razy w roku m!odziez i zapewnimy im 5godz. wykladu z profi laktyki.To ni czcgo me
zmieni . Mlodziez musi wiedzi ec , ze potrzebna jest wiedza , al e r6wniez takze odpowiednie
wsparcie zwi'lzane z dzialaniarni sportowymi .. W slad za tym wydano srodki Rady Rodzic6w na
wyjazdy na zawody.Same praca zterapeutami w szk ole to jest za malo .
RadllY Bartnicki podziykowal Kierownikowi OPS za odniesienie si e do rzeczy z poprzedniej Sesj i
i apytal • czy jako adresat tych sl6w b~dzi e je m6gl otrzymac na pismie .
Kierowllik OI' S odniosl si{( do wypowiedz i Dyrektora Podbroznego .Fakt ycznie na elapie tworzenia
;>;eszlorocznych zalozeti do Programll i konsultacji z Dyrektorami zostal a wysuniela propozycja
mozliwosci przekazania Dyrektorom pllji srodkow do budzetu kazdej szkoly na profilaktykl;.To , ze
bylo tak robione to nie znaczy , ze to jest dobrze.Pan Janiak podkreslil , Ze ni c wc7.nue
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odpowiedzialnosci tylko i wyl!\ccznie za realizacje zaj«c sportowych .One przedewszystkil mus~
byc poparte dzialaniami profilaktycznymi zwi!\czanymi mi«dzy innymi z pogadankami .Sptm moze
bye, ale jako dodatek i nie na zasadzie tinansowania dyplom6w , nagr6d i innych rLecz. adla
r ropozycja , aby tegoroczny Program skonstruowac w ten spos6b , zeby w przyszlym roku byla
mozliwosc otrzymania konkretnej puJi srodk6w do wlasnego / szkoly / bud zetu - biol'll.c 7,a to
calkowit!\c odpowiedzialnosc.
Pan Podbrozny wyjasnil , ze nie ma uwag do takiego sposobu dziaiania , natomiast rna w'ltpliwoki
co do powaznego traktowania dyrektor6w plac6wek Jezeli w przyslanym pismie jest okreslony
kierunek dzialania - to taki ego kierunku Dyrektorzy oczekuj!\c , albo nalezy przeslac kolcjne pismo.
w kt6rym b«d!\c pod ane powody zmiany kierunku dzialania.
Pan Janiak podkresli l , ze nie mial na celu nikogo urazic .Sugestie Dyrektora Gimnazjum b~illt
wzi«te pod uwage i b«d!\c reali zowane.
Po wyczerpaniu porz!\cdku obrad Przewod nicz!\ccy Rady podzi"kowal zebranym za lIdzial i
zakonczyl obrady XXXI! Sesji 0 godz. 19.40

o-to
.2.
Szanowni Pall stwo,
Szanown y Panie Prze wodn;c z~cy ,
Szanowni Pa,;stwo Radn;,

W imieniu O s rodka Ponoey Spolecznej w Tosz ku a co za tym id/i e wszYSlkich
pracownikow jednostki, wyrazam du ze zani epokojeni e d o ly c z~ee zasadnosci,! wypnwiedzi
Pana Radnego Bartnickiego na kw ietnio wej Sesji Rad y Mi ejski ej w Toszku do t yu.ac~ prac)
i fu nkcj ollowani a naszej jednostki, Stawiane w przytoezonych " POWOdilCh Jk, kto rych
glosow3no przeeiw Ucbwalorn dot. dz ialalnosci OP S" ni e znaj duj 'l '" n~szcj opini i
merytorycznego uzasadnienia, Wykorzystywane ni e prawdzi we informaeje wska/ujq n3 brak
wied zy w po szczeg6 1nyeh kwesti ach, co przeklada s i, na nie wiarygo dnc przckt/ywllllie
opinii publicz nej info rmacji dotyczqcych naszej dzialalno sci,
Nadmi e ni am, ze prezentcwane material y na kw ietniowych komi sjac h vra./ " st3111iej
sesji odnosily s i, do s prawozdall Osrodka Draz oceny za so b6w za rok 20 12 uo "orych
nal ezalo si, szczeg61o wo odniesc, TYl11czasel11 ni e w niesiono zadn ych uwag,
Nie mniej j ednak w nawiqza niu ehc y odniesc s it; do wszys tki ch po st ~ \Vi0 ny..:h PI7CZ
Pana kwestii , cel em szezego lowegD doj asnienia ;

1. Bral, u tworzenia sp61dziclni socja lncj ,
Wlasc iwe prace nad Spo!d z i elni~ Socjalnq rozpocz~to od kw ietni a 20 121'. Pal e z(>sla ly
zapJanowane w kilku etapach:
a) Pozyska nie srodk6 w na szko leni e bczrobotnyeh zalozycieli ,
b) Przesz kole ni e bezrobotnyeh zalozycie li w zakres ie merytorycznym dlllyct:leVn1
profitu dzialalnosei,
c) Reze rwacja w Powiatowym Urzydzie Prae y w G li wicach puli srod ko \\ z hllldus7.11
Pracy na be zzwrotnc do taej e,
d) Utwor7.cnie s tatutu sp6ld zie lni ,
e) Po zyskanie panne ra (II osoby prawnej do zalozenia podrni otu) ,
f) Przyj, cie odpowiedni cb Uehwal przez Rady M iejskie po uprzedniLh knnsulwcjac h
spoteez rlyeb,
g) Z!ozeni e do kument6w rej estracyjn ych w S4dzie,
Gmi na Toszek j est prekursorel11 taki ej irlicjaty wy jak sp61dzielnia smja lna os6
prawnych na teren ie calego Powiatu, To trudne zadanie, kt6re wyrnaga wide pracy i
nangazowani a , Obecnie rea lizowany j est etap pozys kania partn era (ll osohy rrawnej)
do zalozenia nini ejszego podl11iotu, Akceplaeja pomy ~ l u przez drugq glllin.;fpowiat, w
lym sta(utu poprzez gJo sowani e radnyeh doprowadzq nas to przeuo,la llliegil ~taP li
j akirn jest przyj<;cie odpowi ednich Uchwal przez Rad y Mi ejska w 1'",AlI PosH;P
rcalizacji prac utworzenta Sp6ld zi e lni Socjalnej j est wiyc zaawansowan y , Ie wzglyuU
na dlugosc procedur zwi'!zanyeh z pozyskaniem partnera wydlu za ~i 'i j"dynk
osta teczny moment gloso wani a Rady M iejskiej nad j ej ut worzeni c m, Po nadlo I)'rodek
Pomoey Spolecznej j e st w s tal ym kontakc ie z przyszlymi zalozye ie lal11i , infortnujac
ieh 0 biczqcych podejmowanych dzialaniach ze stro ny G miny Toszck,

2, Rozbudzcnie nadziei wsr6d mieszkanc6w i bezrobotnych naszej gminy,
3. ZIa atmosfera,
.t. SI, argi podopiecznych ,
5. Wprowadzenie niepcwnosci w kontaktach z podopiecznymL

M

IcJj~

Podajqc niniejsze argumenty, inforrnuj ~. ze zade n z nich nie odnosi si, dv kf'llkre lnej
sytuacji . N ie w iem co Pan radny Bartnicki mi al na m ysli mowiqc 0 roL bLld20nych
nad z iejach. do czego odno szq si~ nin ie jsze? Osrode k Po mocy Spo lcc/Ilcj iest
ins ty tucjq, ktora ma za zadanie wspie rac funk c jon owani e naszych podo plecLnvch a nie
rozbudzac jakiekolwiek nadzieje. Kwes lia spo!dz ielni socj al nej czy Klubu Inlegracji
Spolecz nej to perspcktywa. ktli ra wymaga czasu, odpo wiedn ich z.asob6\\ . pracy . 1 (J
nie kwest ia nadzie i a sk utecznego planu dz ialan ia, gd zie ostatecznym de cydcrnern jest
Rada M iej s ka. W kontaktach z podopiecznymi oraz w sam ym Osrodku \V llcenie
zespolu panuje wlasciwa , dobra atmosfera. P roszy pamiytac , ze OPS jest insl\ lucj<j. w
ktorej obowiqzuj ij okreslone sta ndardy pracy i dzialal), za ktore Kier0wnlk jcdnostki
odpowiada. Skargi podo pi ecznych to e lement naszej prael'. Cz~ sla z,oenio wa
pos tawa klientow j est spraWq nagminn q od ktorej s iy ni e uwo lnim y . To sl't:cytika lej
pracy . N iemni ej j ed nak w rok u ubi eglbym ni e od notowali s m), zad nej skargi pisemncj ,
ktora w plyn"la do OPS .
W ko ntaktach z podopiecznymi lyk jest czystl'm e leme nte m , k ll'lI") I' r z"SI~ad"a
w bi ezqcy m , praw idlowym funk cjonowaniu podopiecznych. Tnst) lucja pomoty
spo tecznej ma za zadani e niwe lowac te go typu zj awiska, nie Z>L' J'(1I~gowaC .
Niellzasadni ona tym bardziej wydaje s i" infonn acja 0 w pro wad za lliu n ieIK'\\ nosd w
kontaktach z k li en tami. s llge rlljqC cel owe dz ialania OPS w t)' 111 zakrcs ic. In il'rm .i" ze
re lacj e z podop iec znYl11 i ud bywajq si" zgod nie z wsze lk im i stamLlrdal ni prlley
socj alnej, kodekscl11 etyczn YI11 pracownika socja lne go, kodeksern POslePCJ"ania
ad l11 ini stracyjnego. W zadnym wypadku nie narl1 SZ0no przy tym zasad po szannwan ia
godnosc i oso bi s tej zadnej z osob ktora ko rzysta z naszej pOl11ocy. in SYllllO\\anie
Ili epewnosc i j es t w t)'111 wypadku co najl11niej bezzasadne .

6. Znis7.czenie,dtugo lctnicj, dohrej IVsl'ol pracy z ta k
Caritas.

szacown~

instytucj a jak

Wg. po lsk iego slownika sy nonimow slowo Zl1I szcz),6 ro w noznaczn c j est
sformu to wani ami ja k:
-

_~p ()}I 'odow(ji'

L

tak im :

po;;;orszenie slan u czego.{,

- .'lpowodowoi:. ze C() ,~ przesloje iSlnie{',
- ucyn ic.' W.I niezdalnym do uiy lku.
Wspolpraca z Caritas j est ko nty nllo wana. wiyc ist niej e. S rodow iska, klorc I.(}stall'
prz.ejyte przez ors od 1.0 1.20 13r to cz~s to podop iec zni z rod zinami , kl<ire ~,\rl.yst'~4
rowni ez z uslu g p iel"gni arsk ich . Zaznaczam , ze o piekunki O PS cz"sto komaktuj 'i s i" z
pi e lyg niarka mi, ust alaj'1c zakres rea li zowanych zad an i ew. kon ieClllosc \\ iz) l.
Ws poJpraca przebiega d0brze, bezkolizyjn ie z korzysc iq dla wszystkich ro 7i 1 Od
poczqtku br. ulegl z mianie sposob reali zacji usiug o pi e'<.ur1czych, co \\"ie lokro tn ie bylo
podkres lane - z powodu prostego rach unku ekonomi cznego. Proszy zatem II 17cteillC
odnoszenie sir; do stanu I'a ktycznego.

7. Brnk I'I'Opozycji finansow a ni a dzialan profilaktycznych
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tcrellic n!lszych szk61,

IN naw iqzaniu do Gminnego I'rogramu Profi la kt yk i i Rozwi~zywalli!l I'r"blcIllOW
A lko holowych oraz Przec iwd z ialania Narkomani i i Przem ocy w rodzini e w (jmin ie

Toszek przyi ~ le go Uc hwala Nr XX VJI. 29S.20 12 Rad y Miejsk iej w T ov!"u ~ dn ia 19
grudnia 20 12 r., Osrodek Pomocy Spolecznej w T oszku ja ko dyspo l1 cnl srodk6w
Progra m u lI wzgJydni aj,!c re komendacje PaLlstwowej AgencJ i Rw"i~l.ywaL1ia
Probl e mow A lkoho lowych od powiada za reali zaci~ niniejszego programu 1\;; lerenie
Ci miny. Zgod ni e z Rozporz'!dzeni em Mini s!ra Edukacji Narodowej i SportLJ Z dnis 31
styczni a 20 03 r. w s prawi e szcze g610wych lorm dzi alalnosci \\}~ho'\u\\czej i
zapobi ega wcze j wsrod dz iec i i mlodz iezy zagrozonych llzalezn ie n ic l1l ( D% . I . . ::'003 r. nr
13, poz. 22 6) na pod staw ie ktorego reali zo wan y jest na tere nic kazd~j pl ac6\\ki
edukacyjnej program profLiaktyk i.
Srodki zaplanowane na rea lizacj y Cim innego Programu u wzg l ~dniajl! lTlozli,vosc
na
te renie
sz k61 ko nkretnych
dodatko wycb
proj<,kt6w
przeprowadzenia
pro li lak tycznych. W tym zakres ie wys\qpiono do Dyreklor6w sLk6 1 I r r"sba 0
v.s kazani e najtrafniejszego, cel ern jego rea lizacj i w ~ eln y m cy klu rok u SI.k(,lncgo tj od
wrzesni a do czerwea . Tego rocz ne edycje prograrn ow zap lanowano du r"a li/acj i po
ok resie wakacyjnjm. Z zaproponowanych program6w p rofilakt y Cl Il~~h l:l~icb .i ll!..:
Debow, No e, KIO rnieczem l1'oju/e, Cukiaki, Dopa/acze - SlOp, Marihuallll I'ra11'da i
mil)' 11 3 wni osek Dyrcktor6 w sz kol dokonano wyboru zgodni e z zap IrzeboW~Uliem
odpowiad ajqcym grupom doce lowym. Na lere nie gmin y w roku s 7~o l n J IT1 cU 13/2 0 14
zapl anowano do reali zacji 12 programow. L'lcznie wybra nymi programami ohj c;t} ch
zostani e ok 500 dz iec i.
8. Rozd muchanie zasobuw lak, aby uzasad ni c kolcj ne c la ry za biurkicm " nie w

terenie.
Podstawq dz ialalno se i O PS j es t dziala lnosc srod owis kowa poprzez pr"c<; socj a lna,
asystentur\" profi laktykl' i opiek,. W zeszlym roku za trudnio no w tym L·du as)stenta
rodzin y, doda tko wego p racowl1i ka socj a lnego (2 etaly) - elaty nie by ly 1inal1sowanc
ze s rodk6w glllil1Y. POLl adto zabezpiec zo no I etal na o b s lll g~ admini sl racyj n" . W tym
ro ku zatrudniono specjali st\' ds. prac y z rod zinq/ tera peut~ do r racy w l ~r~nic llraz, 2
opiek unki srodow isk owe do pracy w lere ni e (2 e lary). L,!czni e w cLqgU roCZIlCj
dz iala lnosci OPS zw i<;kszono e tatyzacj <; 0 6 pracownikow w lym I etat
admini s tracyj ny z w ygospodarowanych oszczyd nosei po zwolni cLL ill si, 2 lIln)ch
praeownik6w (nad aJ 2 e laty tinansowa ne Sq ze sro:Jkow zewnytlInych). lasadnosc
zwi<;ksze ni a elatyzacji wynikala z przekazanyeh Os rodkow i doc\atk o ,,)ch / adru· \\
po stac i Progra mu Pro fi bk tyki , Uslu g Opiekllrl czyc h oraz z tylulu rcal i/i1CJi wda ri z
usta wy 0 pi eczy zastl' pczej. 5 etatow z 6 wy mi eri onych dOlyCZl) slrielc I'racy w
leren ie .
9. Niesma k dot. zamieszania z przekuza·nia ulywa nych ko mpulcr6w dla swictlic
wie,jskich
Osrodek POL11ocy SpoJecznej w Toszku w rarnach 5 proje ktow do finan s"\\ ~Lnych
przez Regio na lny Osrodek Polilyki S po/ecznej w Katow icac h pn . ~AKT \!,V \CJ A I
WS PARCIE SOCJOTERAPEUT YCZN E D Z IALA LNOSC I SWIETI ICY D LA
DZTE C l] MLODZlLl Y Z SOLECTWA KOT U UN, PACZYNA , P lO W . S,\RNOW.
TOS7KA '" zapl a no wal zak up Lestaw6w kOL11pute rowych jako wklad wlas ny gnL iny do
projekl6w . Kom p urery l.go dn ic z pierwo ln)'llli zal07cniami prze£lIaCl,ClnC w>lllly nil
nbs l u g~ proj ekl6w a I) m samym obslug~ adminis l ra cyjn:1 pnl C) pns/ncg<ilnych
swicllic p c'zez OSrodek. Pozwo lil o to Lla eta pie reali zacji projek16\\ la,l'lpic
dOlychczasowy uz ywan y od kil ku 1m sprz\'t w Osrodku POL11ocy Spolccz ncj cekl1l m,ill,

praw idlowej i ceJowej obsJugi pracy swietJic To z kol e l pozwol iJo nil pr;;:ckazanie
starszej we rsji s przytu do uzy tko wa ni a zaintere scwanym sw ietJicom, Co W pin]]
osrodka wydaje si, ceJo we i uzasad nion e. Projekt y zrea lizowano zgocl nic / ",l!ozelll aml
oraz rozlic zono zgodn ie zjego poszczeg6 1n ymi elelll ental11i .
Z wraca lll r6wni ez uwagy, ze Osrodek r omoey Spolecznej w Toszkll prowadzi
zai<;ci a w s w iet lic ach opie klili ezo wyc howawczyc h. Sw ietii ce w icj,kie r(ld lcga.i~
poslczcg6 1nym So!ec twom. co ni e i11a zad nego pow iqza ni a z realiwwanYil11 pmJcktami
przez OPS .
Podsl1i11owujqC, zeszlo roczna dzialalnose Osrodka POl11ocy S pol >czncj prl.ynios la
wiele zl11i an, co wy nika Jo z koniecz nosci dostoso wa ni a n un d/ialalnflsci dQ
obowi'tzuHcych aktow prawnych, mo zliwo se i organi zacyj nych oraz L::Nlb' w . Taka
jednostka jak OP S zo bligo wana jest do wspierania naj bard zicj potrzehui'lcych . nic zas
do pro wadze ni a dzialaln osci przee iwko potrze buj qeym. Apeluj <; zatem do ,, ".oystkich
Radnych, by tem at pomocy s potecznej lraktowac jako pri o ry teto v., y, ale pod kqtem
rozwi qzywania p roblemaw spolecznyeh a nie ieh stwarzani a. Jestesm y I W~/l ot 'arci
na drugi ego c zlo wieka _. e h<;tn i do wspolpracy i rozwi ,!zywania pl'Ob lem6\\ .
sygna li zowani e ni epokojqeych Pallslwa sygnal6w w spos6b jas ll Y i I'/CCZO"')'
w o parc iu 0 fak ty nie laS 0 pl otki. pomowien ia C7y hasla . Prosimy 0 konlakl osohisly
jeteli jestesci e Pali stwo w po bli tu ce lem dopy tani a, dojasn ie nia ezy dOlnj(,rmowania.
Tak latwo jest cos burzye a trudniej bud owac. Je stesmy maJq SP (, icC Zll ])Sl'l lj ktora
powlnn a Sly wzaJeml1le ws pie rac, po magac so bie nawza.lcm n ie 7.aS do s 7.U ki\\~c sit;
tanich se nsaeji .
Pro SZ<; 0

