Protok61 Nr XLI2013
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , ktOra
odbyla si~ 18 grudnia 2013 r. 0 godz. 17.00

Porz1l.dck obrad , listy obecnosci radnych i soltys6w stanowiq zal<tcznik do protokoill.
Otwarcia Sesj i dokonal Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusl Koko~zka ,
ktDry przewodniczy\ obradom.
Przewodni cz<tcy Rady powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art. 14 uslaw)' z dllia
8 marca 1990 1'. 0 samorz.qdzie gminnym I Dz.U z 2013 r. , poz. 594 z pMn.zm. Ina Sesji obecnych
jest I J radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwaL
Nieobecni radni na Sesji:
J .Eugenius7 Kuc
2.Andrzej Morciniec
W obradach Sesj i uczestniczyli :
Pan Grzegorz Kupczyk
I .Bw-mislrz Toszka
2.Z-ca Burmistrza
Pan i Zdzislawa Mr6zek
3.P.o Kierownika OSO
Pan Waldemar Oczko
Pan Andrzej Malski
3.Radca ra\vny
Pani Beata t'olanik
4 GJ 6,,·mu Ks i~go wa
5.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
6.Kicrownik l OPO
Pan Piotr Koziol
7.Prezes REMONDIS
Pan Bartosz Slraszak
Pan Bernard Cebula
8.KierO\\l1 ik ref. IKP
9.Dyr.Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Marillsz Podbrozny
I O.Redaktor "Strzelca Opolskiego"
Il .M ieszk,-u\cy Gminy
12.lnspektor ds. obslugi Rady Miejskiej - Pani Dorota Piecha
Ad.2

Bumlistrz Toszka wni 6s1 0 wprowadzenie do porzqdku obrad Sesj i pkt. 8a : za!wierdzcnic do
konsultacji projektu uchwaly w sprawie wsparcia rozwoj u sportu poprzez wspareie finansowe
Id ub6w sponowyc h
Z(I p,.zyjrciem IIwpellliellia glasowalo
f] radnych

przeciw
wstrZY/lU//o .filt 0(1 glom

o
o

Proponowanc uzupeln ienie przyj yto jednoglosnie.
Ad.3

Przcwodn icz~ cy Rady poddal pod glosowanie : przyjycie porzqdku obrad wra7- Z j1rzcglosowanym
lIzupelni eniem :
zn prz)j~cie/ll giosoUlolo

przecilV
H'strzYlIlulo "if od glosll
Porz~dek

13 rad/lych

o
o

obrad przyjyto jednoglosnie.

Ad.4

Radni nie vmiesli lJwag do protokolu z ostatniej Sesji

2

za przyNcicm protokolll giosowttlo
przeciw
wstr~'/lta/o sir: od g/osu

Prolok61

Z

13 mdllYc/'
0

0
ostatniej Sesji zostal przyj~ty jednoglosnie.

Ad .S
Radny Krzyszto f Bartnicki po nowil zapytanie zgloszone na wsp61nym posicdzcniu Komisji , a
dotycz"ce "''P1yw6w z wynaj mu sal w obiektach gminnych / zamek , szkoly / d['l lirm
prowadzqcycb akwizycje- chodzi 0 to , aby spowodowa6 , zcby nasi mieszkancy me byJ i oac il\£ani
przez rMne finny pod pretekstem zaproszenia do obiektu gmint1ego.
Ad,6
Soltys Pniowa Pani Sylwia Cebul a:
- po d zi~ kowa/a za wyremontowallY mostek na tit. G6mej w Pniowic
- zwr6cila si~ 0 interwencjc:: w Starostwie Powiatowym \V sprawic konieczno~ci usuniec iu
Wyci~lych krzew6 w wzdluz Li t. Paczynsk iej
Soltys KOlliszowic Pani Ger1ruda Musio l :
- zwr6cila si ~ 0 inlerwencj « w zwi"zku z zanieczyszcclliem ulic wok61 RYllku.Pan i sol ty s
podkresli la . "i.e \V niedzilO'l t; w drodze do kosciola nie da si~ wysiqs6 z aUla
- 7wr6cila si,< z prosb'1 , aby w okresie dni wolnych od nauki w przypadku kjedy b~d7ie snieg
solectwo Kotl iszowice bylo odsn iezane jak najwcl eSniej
- po wichurze naci 'liSn.p sil( kabel tcle foniczny - prob lem len zostal zgloszollY - do Ie) pOf)' brak
reakcj i , a kabel leZy prawie na zi em i
- zapytala : co slychac w sprawi e osun il(cia si« ziemi na ut. Wilkowickiej ?
Ad.7
Burmistrz Toszka przeJ stawil sprawozdanie z pracy w ok resie !)1 iC;dzyses)jnym
Radni nie wniesli uwag do przedstawi onego sprawozdania .
Sprawozdanie stanowi za ll\.czn ik do prolokolu.
AII.S

Przewod niczl\.cy Rady Miejskiej w osz.J<u Pan Ireneusz Kokoszka przcdstawil Plan Pm.:y Rady
Micjskiej w roszJ...u na rok 20 14
zo zatwierlizelliem plallll procy glosowolo
13 mdllycll
przcciov
K'strZ,I'lI1alo sir: od gloSli

0

0
Plan Pracy Rady Miejsk iej w Toszku na rok 2014 zostal zatwierdzony je noglosnic i stanowi
:t.ala.czni k do protokolu.
P'lewodnicz~cy Komisji Budzctu , Rozwoj u i Rolnictwa przedsta .vil Pl all Pracy Kombj i na rok
2014

;:0 Zlltll'ierdZl!lIil!1II pl ol/II pracy glosowalo
przccilll
wstrZ.I'1I1010 .l"if od gloslI

13 ranI/yel,

0
0

Plan Pracy Kom isj i Budzetu, Rozwoju i Rolnictwa zostal zatwierdzony jednoglosn ie i SlanoW1
.I.al'1cznik do pro lokolu.
PrzelVodnicz'lcy Komjsji Oswiaty i Ku ltury przedstawil Plan Pracy Kum isji llU rnk 2014
za zatll'ierd"Zcl/iem p/mltl pracy glosowalo
J3 radllycil
przecilV
lI'!frzymalo si~ Oil glo.fU

0
0

3

Plan pracy Komisji OS" iaty i Kultury zoslal zatwierdzony jednoglosnie i sianowi za/qczoik do
prolokolu.

Ad.S>!
Na wspolnym posiedzcniu Kom isji stalych Rady Miejski cj , raulu L.1p07~laJi 5i.; 7. projcktcm
uchwaly UO kons ultacj i z organizacjami pozarzqdowYl1li w sprow ie : wsparcia n!7.woju sportl!
poprzcz wsparc ie finansowc klubow sportowych. Radny Marcin K wasn iok k lory pos iuJa jut opinic
K lub6w sportowych dOlyczl\.C 'ch w/w projekru , klorc akurat nn len moment nie spclnily
\\ymaganych procedor - zwrocil si« 0 przyspicszcnie procedury konsultacji i z~slosowani e
l1linimalnych okres6w .
Burmisuz Toszka podkrd lil , i.e akurat lIa len moment nie. ale opinie Klub6w ,portm\yeh dot.
uchwaly h<;dll uwzg l~dn io ne - leraz lylko projekt \lkaze 5i« n3 BIP .
Pl7ewodn icz~c y Rauy podual proje kl w/w uchwaly pod gloso wan ie do zatwicrw.cnia do
konsultacj; :
za zotwierdZl!lIiem g/osfllvoi o
J3 ror//lyc"
0
przecbv
wslnYlllalo .fi~ ad glo.m
0
l'rojekt uchwaly w sprawie : wsparc ia rozwoj u sportu popr~cz ws parcie finansowc [dubow
sportowych - zostal 7alwierdzony do konsultacj i jednoglosnic .
Ad.9
I I Projekt uchwaly w sprawi e : uch wal enia budzetu Gminy Toszek na rok 20 14
Przewouniczqcy Rad y M iejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka odczytal :
- uchwal<;: Nr 4100/1\[/27 1/20 13 z 13 grudni a 20 13 r. II! Skladu Orzekaj~ccg() Rcgion,uncj
[zby Obrachunkowej w sprawie : opini i 0 prz edlozonYI1l przez Burmislr1.a loszkn projekdc
uch\\"aly budzetowej na 20 [4 rok wraz z uzasadnieniem i materialami informacYinymi 
opinia pozytywna
- uchwal\! Nr -1-1 OO/lfl/273/201 3 z dnia 13 grudnia 2013 r. [II Skladu Orzekaj'lccgo Rcgionrunej
Izby obrachuukowej w spra" ie : opini i 0 mozliwosc i sfinansowania deIic}tu przyj~tcg" II.
projekcie uchwaly budzclowej na ro k 20 14 Gminy Toszek - opinia pozylywna
Prnjekt hudicllI byl szczegolowo ana lizowany on wsp61nym posicdzeniu Komis\I st,ll)dl Rudy
Miejskiej - gdzic dokollano ostatecznych uzgodn ieli ..
RaullY Kr/ysztof Bartnicki w imieniu Klubu Radnych .. Z rozs<ldkielll dla rnzwoju Tnszku"
pl·zcdslawil sianowisko klubu dotyczqce projektu blIdtelu Gminy Toszck na rok 20(4 .' L'II. do
protoklllu.l
Prlc vodniczqcy Rady poinformowal , zc wszystkie wskazane przez RIO niepm\\idlowosci zostal)
usulli~t c.

I'rL.cwodnicz<tCy odczytal uchwall;: budzetow,[ i poudal j'[ pod glosow<U1ie :
ZfJ podjl:t:iem gioyowulo
13 rodll.l'c/t
przeciw
()
wstr..y mllio sil( od glos/I
/J
Llchwa la Nr XLI429/20 13 zostu!a podj<;:!ajednogtosn ie i stanowi zal' lC7.nik do prolllkolu
21 Projckt uchwaly IV spraw ie : przyj,<cia w ielol etni cj prognozy fillallsowej Glllinv loszck
nn lala 2014 - 2025
PrzewodnicZ4cy Rady Miej skicj odcz) tal :
- uchwal .. N r 4 100/11[/272/20 13 z dniu J 3 gmdllia 20 13 r. 1lI Skladu Orzekajttccgo Rcglonalnej
lzhy Obmchunk()wej w Katowicach w sprawie : opoiii 0 przedlozonym przcz Burmlstrw foszka
projekcie llchwaly w sprawi c wi el olctnicj prognozy tinansowej - opinia poZytYW!13
Projekl byl omowiony na wspolnym posi edzeniu Komisji stalycb Rady Mie.i~kie.i .

Radni nk wnidli uwag do w/w projek(u uchw~ly.
PrzewodnicZ<\.cy Rady odczytul uchwal't i podda/ j~ pod glosowul1ie :
za podj~ci(!t1I lIeltwafy cfosowafo
przeciw
",slrz,ymuftJ sir od glQSU

13 rnrb,ych

:11 pfldhciell/ glu.5QWIIIQ

13radll)'ch
0

0
0
Uchwala Nr XI .14 30/2013 zoslala podj<:eta jednoglosnie i stano""i zal'lcznik do pfIllokolu .
3/1'rojckl uchwaly w sprawic : okrcsleuia przystallk6w komul1ikucyjnych . kloryd,
wlasciciclem Iub zarzqtlzaja.c)"ln jest Gmina To szek , udosl"pninnych dla operaloruw
i prze\\omik6w 0rllZ ustalcnia warun k6 w i zasad korz),slania 7. tydl przyslank{m.
ProjckL byl omawian)' 113 wsp6lnym posi edzen iu Komisj i stalych Rady Miejslocj - r(.dni lIie wllleSl;
uwag do vmo\\ionego projeklu uchwal y.
PrzewodnicZ4.cy ndczYlal uchwal" i podda.l j'l.poel glosowanie :

przedw
Ulsl":'YllluflJ )·ir fief glQlU

0
I Jchwala Nt XLl43 1120 13 zo slala podj~t a jednoglosnie i stJJlow i zal!lc/Ilik do protlJolu.
41 I'rojekl uchwaly \V sprawie : ztnian} uchwaly Rady Micjskicj w Tos~ku \\ splJwie Programu
szczepieri proli laktycznych dzi eci zam icszkal yclll1a tcrcnie (inullY Tuszek rrzeciw h.. ktcriom
menillgokokowym
Projekt byl 1lI1l8wiJJlY no wsp61nym posiedzelliu Kotnisji stalych Rady Mi\!jskicj rJdll 1 nie wniesli
tlwag do \\/\\ projektu.
Przewodlliczqcy odczytaJ uchwaJ~ i poddal j 'l poel giosowani c :

ZU PtJIljl{ciem gfoSQII'f/lo
pr,l!cilV
wstrZl'lIIu/IJ si/{ lid glaslI

J3 railll)'ch

0
0

Uchwala Nr XL/43 2/201 3 zostala p odj ~taJedno gl o sn i c i stanow. zuk\cZllik dn prnll'kolu.
51 Projekt udl\vuly w sprawic : uchy lenia uchwaly Nr XXXIX/42 l/2013 R" y r\li~j s kiej \\ Toszku
7 dnia 20 listopuda 2013 r. w spra\\ ic przysHlpienia Gill iny Tosnk do Mi,d/~gll1l '"\IIegli Z\~iqzk u
Komunikncj· I'asuzers k i ~j II' Tarnowskich G6rach uraz przyj"cia jego Stalulu
I)rojekt byi omuwiany na wsp61nym pusiedzen iu Komisj i sialych Rady Miejski,,· .
Burmistrz dlldal , 7C w zwi~zkll z uwagami nadzorll prownego do statutu MZK J> naSI'trila
konicczl1Osc llchylcnia podj<;tej w lej spra wie lIchwaly.
Przewoclniczqcy Rady odczyt al uclmol<; i pl"ddn l ja, pod glosow31lie :
~f/

p()dj(cielll gf()~·tJ",aiu
pr:ecilt'
II'stn),lIIalQ ;,-if{ lid ~IQslI

13 rut/lI)'c"
0
0

Uchwala Nr XL/433!20 13 zostala poclj~ la jcdnoglosnic i stanowi :t.a1llcLnik do prnlokolll.
/.) 1 PrnJek t uchwaly \v spra\\ ie : przyj~c ia Gminnegu Programu Prolilaktyki , Pl7.cci\\dziJI tlia
i ROlwil\z) wania Problemow Alk(\boJowych , Narkomanii oraz I'rzemocy 1\ Rod/Il Ul" w Gmlllie
Toszck na rok 2 14
I'roJckt bylom(lwiany nn wsp61nYl11 posiedzeni u Komisji slalych Rady Micjskie · 11" udz ideniu
wyjasniell pr7cz K..iero\\llika OJ'S - raelni nie wilidli uwag do projcklll .
l'rzcwodnio.:jcy Rudy odczylai uch\Va.I~ i poddal ill pod glosnwanie :

za pmljfciem g/flsolValo
prZl!dw
I<'Slr<,)",,,,/ si~ ad gfoslI

12 radII),,""
0
I rmlll)'

Uchwala Nr XL/434 1::>0 I 3 zo ~ta'a pndj"ta w i~ kszo scj!t g!os(;w i stanowi zul"c;rn ih dl.1 p.rlokolu.
71 Proj.:kl uch\\aly IV sprawlC nudullia naLwy ulicy Swi,lego J6zefu IV mi~jsc()wns" I' acl'vna
J'rlljekl b)1 om6wiony na wsp6In)111 posiedzeniu Komisji stalych Rody Miejskiei r.lJni nie
\\niesli ulV~g do w/w projek.Lu.

~k:.. 1..

5
I'rLcwucinic21.\CY Rady odczyla l uc h wal~ i poddal j't pod ' Iosowanie :
13 r adll)'eI/
0
0
Uchwala Nr XU435/201 3 zustala pocij",m j dnogiosn ic i SWnO\\'1 zal'tC/nik un prul.,knlu
81 Projckl uchwaly w >pra\\ ie : nnian ' lIchwaJy w sprawie za ad i lrynu udziclunm uolaqi celowej
z budl,c[u Gllliny roszek osobom tizyczoym (lraz wsp61notorn mics£kani()\\)m . na ceI~
zwiqzane 7 realizac.i't ..Programll hudowy przyuornow)ch oczys7cZllIni scid;,'", 1111 , ~stemow
odprO\mdzania sckk6w na Lcrenie Gminy Tosze~ ntl laLa 2013 - 201 T
ProjekL by! omawiany na wspolnym posicdzenill Komisji stalyd1 Rudy MicjskicJ ' radnl nie \\nidh
uwag do przcdSla\\ ionego projcklu.
PrZe\\lldmcz'lcy Rady odczytal uch\\'aj~ i poddal j ~ pod g!os(lwanic :

Zll Iwdj(!ciem gl(}~olVolo
przeciw
It'.flrz),lnolo sif od glom

ZII palljfciem glosolt'ulo
przecill'
wffr7J'II111lo sif otl glom

13 mdllycll

ZII podj(!ciem glosowllio

13 radnycll
0

0
0
Uch\Valn Nr XLlol36/20 13 zo sta!a podj t;la jcdnoglosnie i stanowi z.alqcznik do pr .. toklliu .
9/ Projekt II~h\Va!y w sprwic : 71niany uchwaly nr XXX[!3 J 5!2013 Rad . Mkjsk'~J \V 'Ioszku z dn ia
24 kwietnia 20 13 r w spmwie zaciqgni'lcia pll/yczki " Wojew6dzkimi'tmdus/u O"hr<lny
Srodowiska i Gospodarki \\'odnej w Kat() ,icach na rcaliz3cj " zadflnia pil .. R"alwlq.l
Gminncgo Pro!lfa t11 II usU\~ania azbcslu"
I'rojekt by! omawiany no \Vsp6lnym posiecizcni ll Kom isji stnlych Rady M1Cjskici rJ.dni nie wnidll
uwag do podj c~ ia IIchwaly.
Pr(c\\ odnicz'l.cy Rady lld c7)'tal uchwalc;: i poddalj pod glllso wanic :

przeciw
wSfr;:'),lIIo/1I ~if 0(/ glll.fIt

0
Uch\\ ala Nr Xl ,1437/20 13 7.oslala podj"ta j cdnllglosnic i slanowi zul,\cznik do rrlll(l(..olu
101 Pro.iekluch",I/, <:micniajqcej uchwal~ w sprawi 7.atwiercizcllia Plnllow O.1'1(lwy Micjscowosci
P/III'-niC71a, KOlliszowicc . Ciochowice . Paw/owice . Wi lko __,czki Sam'l\\. Kllllllin Paczvna
Pl1 io" , l'isarzowice . BllgllS/,YCC , PrObllSZCZ\1\\ icc ora:.: Osiedk Oracle na lal~ 2(}(j'l - ~O 15
Projckt dotyczy zminny 1)I,uUl Odn()wy so lectwa Paczyna i byl szczcg\ilo\\o omuwiany n~
\\'spoln~1l1 p(lsiedzcn iu Komisj i stalyell Rady Miejskiej ,
Rad ni nie wn iesl i uwag do w/w projeklu uch\\u ly,
f'rzewodnic/"1.cy Rady OdCZj1al uch\\'aJ~ i poddal jq pod glosowanic :
;:11 fJOlljr;ci<!m glosowa!o
JJ rat/llyc"
przt!C'iw
0
IVIlr"l'lIIlllo ..if: lid glllsll
0
Uchwab Nr XLl43H /2013 zostn la podj,la jcdnog!osnie i stanowi Lal'lCznik .10 prnlnkoill .
I II Projekl uLllwa ly w srrawie : Zn1,an IV budzccie Gm iny TllS7Ck 11;\ rok 21) 13
Dol. w)snzeg6lnien ia \\ rozd%. 1008 - Mdioracje wodnc - wydutko\v dOl~u~cych "yn,,!;rodZCll
i ,k!adck oJ l1ieh naJiczanych ,
I'rojckt by i orn awiany na wspoll1YI11 posicdzen ill Komisji staly ch Rudy iVlicjsklcj radlli 11k wnidli
uwag do omowionego projeklU,
I'rze" lldnicz,\cy Rady lldczy tal uch\Val~ i podda! jq pod gi(lS()W:lllie :
za IJOlljrciem glo.mwllio
JJ mill/yell
pr:eciw
0
"'-flrlJ'1II0Io I'it' od glOMI
0
Uchwala Nr XLl439/20 13 zostala podj~mj edn"g.lo snic i slanowi lal<.tcznik do prntokoill
12/ Projckt ucll\\aly w sprawie : zmian w budzecie Gminy 'I OS7.C { na mk :10 13

6

DOl.prLe1l13CZenia ~rod k 6 w :
- nn wspun;ie fi nansowc Ch6ru TRYL dzialaj rtcego prL)' Centrum Kultury •.Zamek IV TOS7.kU'·
- kwota 9.000 71
- na zakup sprz~ t ll naglosnienio\\ego din Centrum Ku lttlry ..Lamek w Toszku" - b\(!tu .0007.1
I'roiekt b) Illlna",iany na wsp61nym posiedzcn ill Komisj i stalych Rad) I\1H!J!iluq po nm6wieniu
radni nie wni dli llwag do projektu.
PrLcwodn iczqcy Rady odczytal llchwal~ i roddal jQ, pod glosowaHie :

:11 podj/{ciem glomwllio

13 railIlYc//

przed",

0
0

lI'~trzymal/llilf

011 glom

Uclw,aln Nr XLl4-l0/2013 zostala pod.i l:ta j conoglo~ni e i stallowi zul'lcfnik do prot()knl~ .
131 Projckl uchwaly w sprawi e : zmian w hudzccle Gminy Toszek na rok ' 013
Zlllian \\. budzcc it: dokonujc si~ :
- w r(1'(dl.9()095 w zwiltzku 7 niezrcaliLowaniem zadani a pn . ..Ograniczl'nie niskici ~misli poprzc7.
komplcksO\\:-t l ermOnl\1l!t:m i zacj ~ "raz z wvm ian'l zr6dla cicpla i mont3.Lcm kold.ror(lw
Slollccl nycl! w budynkach SJ' w PUCZ) oi" i Przedszkola w Toszku \V 2013 r.
- \\ rozell . 9:'.695 w cel u dostosO\,ania planll do \Y) S\lJ..OSc Lwydalk6w dol. proicl lu
TOSZKO I AN D
i'rojcJ..t by! tl llluwiany 0<1 wSJ16 lnym posicd7.eniu Kom isji slll!ydl Raoy Miejsklq
Radoi oie \\llicsli u\\ag do w/w projeklll.
Przl'woJ nic:qcy RaJy odczylo/ uchwa l ~ i poddaf jq pod gillsowanic :
Zll poiljrciem gl(}sowa/o
13 rn rlllJ'cll
pl'zeciw
wstn,YIIIIIIIJ ,fir ad glom

(J

tJ

Udma la Nr XLl441120 13 zL\slala po d;~la jednoglosnic i staJlowi zal:jczmk do protohol u.
141 Projekl ud,,\aly w spra\\i e : Zl11lan \V budzecie Gmin) Toszck 00 TO" 2013
001. prze7~), czcnia srodk6w :
- w rozd". 7()004 na pokrycie wydatk6w 1\\ iqzanych Z ulrzyman icm zasohtm l1lic~l.> alliowych
Gllliny Tos{ck - 15.000 zl
- w rozelz. 9(){J95 lla rClll i zucj~ wycl atk6w Z \\ iq7.anyc h z d op!~t:( do In ry!'y La /.I,ioro\\,c
Odpr{lWaUzenie $cick6w z gospodarslw doltlowych - 2.000 zl
I'rojekl byl oltl Rwiany nu wsp61nym pos iedzcniu Kom isj i stalych Rad) /o.'liejski~i r"dm nie wnidli
uwag co do pouj\!cia lej uchwaly.
Przewodnicz,\cy Rudy lldcz)t~! uc h\\'n l~ i poddal H pod glosowanie :
~a pOlIAcielll glo.w wa/o
13 NidI/yell
przeciw
0
wstrZl'l//lIlo fit' or! gloslI

(J

I Tchwata Nr XL/442C O13 70stula pooj«ta j cdnoglosnie i Slril10wi zalqczl1Ik do rrotnk(lill.
151 Projekt uchwaly \\ spruw;e ; 7111iun w hudzctie Gl11iny Tllszck na rok 20! .j
Dot.prltZnac7cnia SI\ldk6w w w 'sokosci 287 LI fl~ reali zacj~ wydalk W Z\\HVar1ych '/ budowq
budynku gospodarczego nn Osiedlu Oracze.
ProjC'1 by! omaw iany fla wspolnym pos i ~d:.:cniu KOlllisj i statych Rady /o.lit1Skicj· r.\(I!" ni wmesli
lIwug do przcdsla\\,tnncg projcktu .
Prl.ewodnic7(\cy Rady oelQ )'tul uchwnl, i podda! it) po d glosc>\\anie :
;;a P()tijrciClIl glo.l'fJwalo

pr:l!ci'"
",.<lr:,)'nlOlo :.if oil g/osu

J3 Null/yell
0
0

Uchwala Nr XLi443/20 13 7os l~l a podj",ta jedno glos nie i stanowi 7flhlC,-llik do prol,,"ntu.

7

Ad.tO
Burmislrz Toszka udzlcli l oupowicdzi na imerrelacje i zapylania :
l.rauncgo Bartnickiego - UdPllWicdz d()jJ7ic - Dyrektor Centrum KultllrY nmul.ic .jcsi nn
urlopi e
2.snlt}sa Pniowa : " pazdzicrnih.u odbylo si ~ spolkanie na tej urodzc 7 Voce Slam,lq
Dllmbk icm .. bvla obieUlica , :i:e krzcwy b<;d'l sukcesywunic :pJ"llllam: - Burm"trz lwnleil sic do
radnego powiatowcgo 0 przypomnienic t~j k,,~slii w Slaros(\\ie
~. soltysa Kotli szo\Vic - wszyslkie zloz()ne lIwagi zosta ly zupisane prZC7 Pana (""huh;.
kzdi chodz; 0 os u ni~c ie zicrni 113 wysokosci pola Pana Lisa .Pall Cchliia \V lq spJ":mic
skolllaktowal gi l; z Panem Lisem . !,.lory ohiccal . ze doprowadz i to do slam I pic 1>\1 II l1"go.
W przyszl y tygudn iu nru;tqpi \V (ym l11iejscu \\"izja IV tcrenk.
Ad.lt

Radn) Murcin Kwa~ni o k zwrocil si" 0 wyslosowsnie pisma dtl T~ l ck()l11l1l1ikm:.i' P"Iskicj , aby
uokonali pr7cSwieli enia drzcw na wysokosci Parku nd III Wicjskiej; pr.y ui. i\l!ynsi~j \\" Pniowie
Rauny Rady powialu Pan Marius7: Podbroroy z\\T6cii si ~ z prosb4, 0 ~aink!eso\\,tnle slupailli
kLore stoj ,-\ prlcd pmnn ikicm ofiarom \\ojen - to nic jest miejsce \\ lasciwc na sla\\"wn ie slupow
sygnnlizujl:\cych objazd .Pan Podbrozny Lapropnnowa l , aby Z\Hocic si~ do lldm liistnhll~ drog.
aby It< s!upy przcslawil.
Soltys KOlul ina Pan Alherl OSIlla.nda II il11 ien iu wlasnym UI1lZ miesl.k,iJ'lco\\ ,nICCIWJ podzif(kowal
7.;] pOSlawicnie Iuslra.
Prze wodn ic~.wy Rady prz}pomnial () spotkan iu oplalko\\ym na Zalllkli II IllS2kll !-.l(\rc odbf(dzie
l 'l grudn i;l 0 godz.. 15.00.
'I ym , klorzy 11k b,dq lIc7CS lniczyc W spolkani ll oplat ko w~1ll Pan KokoS7k,1 .do/Y! scrd"eme
z),c7cnia z nkazji Swi'll l3oi-ego Narodzenia oraz SL~L,slilVcgo No\\cgo ROKU :W 1-1 i zakoliczyl
ohrJdy Sesji 0 godz. 18 .50.
Obrady Sesji byl)' n~gr~ wan" .
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