Protok61 Nr XXI2012
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra
odbyla si~ 30 maja 2012 r. 0 godz. 17.00

Porz'ldek obrad , lista obecnosci radnych oraz sohys 6w stanowiq za!qcznik do protoko!u.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz'lcy Rady Mi ejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka , kt6ry
przewodniczyl obradom.
Pan Kokoszka powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz. IS 91 z p6in.zm. / na Sesji obecnych
jest 15 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwal.
W obradach Sesji uczestniczyli :
I.Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupczyk
2.Z-ca Burmistrza
Pani Zdzislawa Mr6zek
3.Sekretarz Gminy
Pan Mateusz Papkala
4.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
S.Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok
6.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
7.Prezesi REMONDIS
Pan Karlowski i Pan Straszak
8.Dyrektor Gimnazjum , mdny Rady Powiatu - Pan Mariusz PodbroZnY
9.Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
IO.Dyrektor SP w Paczynie
Pan Bogdan Dutkiewicz
11.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta W6jcik
12.Dyrektor SP w Kotulinie
Pani Anna Paw!owska
13Dyrektor Przedszkola
Pani GraZyna Myszak
14.G16wna K si~gowa
Pani Renata Lubiarz
IS.P.o kierownika ZOPO
Pani Cecyli a Cieslik
16.Kierownik Referatu IKP
Pan Bern ard Cebula
17.Radny Rady Powiatu
Pan Mariusz Poloczek
18.Kierownik Regionu Gliwice TAURON Polska Energia - Pan Adam Urbanski
19.Mieszkancy Gminy
20.Inspektor ds. obslugi Rady Miej skiej - Pani Dorota Piecha
Ad.2
Burmistrz To szka wni 6s1 0 uzupelnienie porz'ldku obrad w pkt.l0 0 :
- proj ekt uchwaly zmieniaj'lcej uchwal~ w sprawie przekazania solectwu w zarz'ld i do korzystania
mienia komunalnego / dot. dzialki przy budynku swietlicy w Boguszycach f
- projekt uchwaly w sprawie : przekazania solectwu w zarzqd i do korzystania mienia komunalnego
/ dot. placu sportowo rekreacyjnego w solectwie Sarn6w /
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
/6.765 zl pzreznaczone na reaJi zacj~ projektu "Kwitn'lcy Toszek ...... ...... ... ..... .. "/
- projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
/4 1.834 zl na realizacj ~ programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" /
- proj ekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
/ 1.000 zl - program GLOBE GAMES f
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- projekt uchwaty w sprawie : zmian w budzecie Gminy To szek na rok 2012
! 1.500 zt na zakup m'1cczki ceg lanej na korty tenisowe w Toszku !
Przewodnicz'1ccy Rady poddal pod glosowanie : wprowadzenie zmian do porz'1cdku obrad Sesji

za wprowadzeniem glosowalo
przeciw
wstrzymalo sil; 011 glosu

15 radnycll
0
0

W wyniku gtosowania propozycje zmian do porz'1cdku obrad przyj ~to jednoglosnie .
Ad.3
Przewodnicz'lcy Rady poddat pod glosowanie : przyj «cie porz'1cdku obrad Sesji wraz z
wpro wadzonymi zmianami :

za przyHciem glosowalo
przeciw
wstrzymalo sif oil glOSli

15 radl1yclt

o
o

Porz'1cdek obrad zostal przyj c<ty jednoglosnie.
Ad.4
Przedstawiciel finny TAUR ON Pan Adam Urbanski poinfonnowal ,ze w grudniu ubieglego roku
finna Wattenfall sprzedala udzialy w akcjaeh firmie TAURON Polska Energia. Trwaj '1c
przeksztalcenia organizaeyjne.
W odpowiedzi na pytanie dotyez'1cce obni zki pr'1cdu - Pan U~banski poinfonnowal , ze obnizka pr'ldu
zwi1jZana jest z dystrybucj'1c - podejmowane s'1c dzialania proefektywne , aby oplaty d ystrybucyj ne
byly ni skie ! narazie s'1c najnizsze w kraju !
Kolejne pytanie dotyczylo zmi an y si eci napowietrznej - Pan Urbanski podkreslil , ze nie ma
plan6w skablowania sieci napowierrznej .
W sprawie wyplaty odszkodowania za zniszczony podczas awarii sprzc<t Pan Urbanski stwierdzi! ,
ze jezeli do takich szk6d doj dzie , nalezy je zglosi6 na ul. Portowej - do tej pory ni e bylo problemu
z wyplaceniem odszkodowania.
Radni poruszyli temal kilkusekundowyeh wyl'1cczen pr'1cdu elektrycznego , ktore s'1c maeznym
utrudnieniem .Pa n Urbanski w wyjasnieniu podkreslil , ze Doze bardziej szczeg610wo wyjasnic ,
ale musi znac konkrelne przyklady.Dopuszczalna przerwa w dostawie pr'1cdu wynosi 300 min.
Zdarza sie to jednak rzadko , gdyz rej on Gliwic jest mocno doinwestowany.Czas usuwania awarii
na terenie Gliwic 10 53 minuty.
Radni podkreslili , zc ni e chodzi 0 usterki spowod owane ezynnikami pogodowymi , ale 0 w1'1cczanie
i wyl'1cczanie pr'1cdu w ci~u I sekundy - ezegos takiego nie ma w Pyskowieach .
Pan Urbanski wyjasnil , ze Pyskowiee pos iadaja GPZ . W listopadzie lub grudniu taki GPZ zostanie
wybudowany w Wielowsi - dzic<ki ezemu linie sic< skr6e'l..Przedsi~biorstwo inwestuje w sie': i
dodatkowe urz'1cd zenia , robi ws zystko , aby wyl'1cczen bylo coraz mniej .
Po wyczerpaniu dys kusj i Przewodniez'1ccy Rady podzi«kowal Panu Urbanskiemu za udzielone
wyjasnienia.
Bunni strz Toszka Pan Grzegorz Kupezyk oraz Przewodnicz'1ccy Rady Miej skiej w Toszku
podzi«kowali za wsp6lprac« Prezesowi REMONDIS Aqua Toszek Sp. z 0.0 Panu Herbertowi
Karlowskiemu , kr6ry takze podzi«kowal za wsp6lprae« i opuseil sal« obrad.
W obradach Sesji nast'lpila 10 min przerwa.
Po przerwie :
Ad.S
Radni nie wniesli uwag do prorokolu z ostatniej Sesji.
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Przewodnicz,\cy poddal pod g losowanie : przyj..:cie pro loko!u z ostatniej Sesj i :

za przyj(!ciem glosowalo
przeciw
ws(rzymalo si(! od giosil

15 radllych
0
0

W wyniku glosowania protokol zostal przyj\'ty jednoglosnie.
Ad.6 - Interpelacje i zapytania radnych
l.Radna Irena Klausa w ramach interpelacji :
a/ zapytala : czy zostanie rozpoczl'ty remont drog powiatowych ? - nawierzchnie s'\ w Coraz
gorszym stanie
bl poinformowala , ze na drodze powiatowej w Pisarzow icach po obydwu stronach jest zak az
wjazdu powyzej 2,S t - czy mozna to w jakis sposob zmieni6 ? : jezdzi auto bus , mi eszka.tlcy
buduj ,\ domy potrzebuj,\ dostarczy6 material do budowy - taka sytuacja jest utrudnien icm
2.Radny Herbert Kocur wni6sl interpelacjl' w spraw ie przepro wad zenia przegl,\du drog gminnych
- pobocza przy tych drogach s'\ zarosnil'te krzewami - co stwarza zagrozenie dla ruchu drogowegl1
3 .Radny Eugeniusz Kuc :
a/ po raz ko lejny wniosl interpeIacj l' w sprawie ustawienia koszy na smieci oraz zakupu tab lic
ogloszeniowych
bl ponownie zwr6 ci l sil' 0 zaj..:cie sil' spraw,\ chodnika przy ul. Dworcowej
cl zadal pytanie : czy jest prawd,\ , ze dotacja na "posilek " dla dzieci zostala okroj ona
4. Radny Krzystof Bartnicki wnio st interpelacj e :
W naj akim etapie j est ustanowieni e drogi na Wrzosy
bl w sprawie konieczno sci wyczyszczenia Potoku Paczynskiego na odcinkach nale2:'\cych do
gminy I tzn. przy posesjach budynk6w komunalnych I
S.Radny Krystian Cedzich :
al poinfonn owal , ze na drodze grabinskiej nic nie zrobiono , a s'\ tam zniszczone dwa wjazdy
bl czy jest ustalony wlasciciel row6w melioracyjnych w Pawlowicach i Boguszycach
cl poinformowal , ze na drodze zapadl sil' as fait i trzeba cos z tym zrobi c
dl zwr6cil sil' , aby zglosic Policji natarczywe zatrzymywanie "par mlodych" w drodze do
kos ciola
el zapytal : czy pracownicy Urzl'du wyjezdZaj,\cy do mieszkanc6w musz,\ posiad ac up owaZni enie
do zalatwienia danej sprawy ?
fl zwracaj ,\c sil' do Pani BUlmistrz - radny poinformowal , ze pismem zaw iado mi ono mi eszkanca
Pawlowic w sprawie wycil'cia drzewa oraz 0 karach gro2:'\cych z tego tytulu - ten miesz..kaniec
tego nie zrobil - czym si" Pani kierowala oskarzaj,\c tego mieszkanca ? co tam robil Po licjant ?
- radny podkreSlil , ze oczekuj e wyjasnien od Pani Burmistrz
6.Radny Jan Sopala :
a/ poinformowal 0 skradzionych 2 pokrywach od studzienek na ul. Wiejskiej
bl zapytal : kiedy pl anowany jest przegl,\d dr6g gminnych - chodzi 0 koszenie poboczy ?
7.Radny Adam Konieczny zwrocil sil' 0 wyjasnienie : dJ aczego auto bus dowoz,\cy dzieci do szkoly
zawraca przy drugim przystanku i nie dojezdza do trzeciego przystanku przy byrym PGR
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8.Radny Tadeusz Kobiernik zapytal :
aI czy Urz~d podejmuj e dzialania zw i~za ne z p artycypa cj~ koszt6w budowy chodni ka przy
ulicy Wielowiejskiej w Toszku przed przystapieniem do remontu drogi 907 np. poprzez
przygotowanie dokumentacji ?
bl czy doszlo do spotkania z Prezesem finny HAWEX w zwiqzku z nieprzestrzeganiem
przepis6w zwiqzanych z prowadzon~ dzialalnosciq i ostatni q wi zj ~ J o kaJn~ w terenie - j ezeli
doszlo to z j akim skutkiem ?
9.Radny Eugeniusz Kuc - mieszkancy ul. G 6 rno sJ~skiej prosili ,aby zapytac : czy kazdego Pani
Bunni strz sprawdza gdzie j ed z~ sniadania - ich ni e interesuje jak Pani Bunnistrz robi zakupy
w sklepach ?
Ad.7
I.Pan Lu(;jan Swolany odczytal :
aI oswiadczeni e skierowane do Burmistrza Toszka oraz Przewodnicz~cego Rady , a dotyczqce
wypowiedzi radnego Andrzeja Morcinca I pismo stanowi zalqcznik do protokolu I
bl pismo Stowarzyszenia "Don Kichot" skierowane do Bunnistrza Toszka , Pzrewodniczqcego
Rady Miej skiej w Toszku oraz Rady M iej skiej 0 u dost~ pni eni e material6w poprzez p rzeslanie
kopii dokument6w wymienionych w pi smie I zal. do protokolu I
2. Pan Waclaw Wr6blewski :
aI podkresJil koniecznosc cz~ stszego umozliwien ia wypowi edzi mieszkancom Gminy w trakcie
obrad Sesji
bl w zwiqzku z podj~ci e m uchwaly dot. obnizeni a bonifikat przy wykupie mie szkan zapytal :
ki edy wykup b~dzie realizowany ?
cl nowy Prezes REMON DISU j est socjo logiem - dlaczego nie skorzystano z lokalnych kadr
dl zapytal : czy Burmistrz szukajqc oszcz~dno sci jest w 31anie zrezygnowac z dodatku na paliwory
el nawi~zuj qc do prowadzonego w Urz~d zi e remontu , zwr6cil si ~ 0 przekazanie mu kwoty 100 71
wymalowani e sieni w bud ynk u przy ul.Dworcowej
fl czy to prawda , ze nowy Prezes REMON DIS U pochodzi z Kotulina ,jest znajomym Pana
Kokoszki - czy Pan Koko szka b~dzie wykonywal prace na rzecz REMON DISU ?
Przewod niczqcy Rad y Pan Ireneusz Kokoszka wyjasnil , ze z Prezesem REM ON DIS LJ zna si"
tylko z widzenia , gdyz Pan Straszak praktycznie nie mieszka w Kotulinie.
3.Prezs ZNP Pani Zofia Brzeziti.ska :
aI poinformowala , ze na Sesji 25 .01.br zadala pytanie : r;zy b~dzie przygotowane zarzqdzcnie
dotyczqce wytycznych organizacji szk61 i przedszkoli - Burmistrz odpowiedzi al , ze sit(
planuje - dlaczego do tej pory taki ego zarzqdzenia nie ma ?
bl Wojewo da uniewaZnil d e cyzj~ 0 powierzeniu obowiqzk6w dyrektora gimnazj um Panu
Podbroznemu na jeden rok - wiemy , ze przegral Pan spraw~ w Wojew6d zkim Sqdzie
Adrnini stracyjnym ; czy b«dzie Pan kontynuowal odwolani e ? jaka b«d zie decy zja po
przegranej w Naczelnym Sqdzi e Admini stracyjnym
4.Pan Marcin Kuczkowski :
aI w gminie brak informacj i dotyczqcych ferm wiatrowyc h - kiedy taka in formacja ukaze si«
na stronie internetowej
bl jakie przelozenie na miej sca pracy b~dq mialy fenn y wiatrowe
cl czy Pan Burmistrz reprezentuje str011« Gminy , czy stron« inwestora ?
dl czy radni Sq w stan ie zrobi 6 spotkanie z wyborcami w sprawie wiatrak6w ?
Radny Janusz Konopka przedstawil kilka infonn acji z gm iny , gdzie juz fukcjonujq fenn y wiatrowe
To co dzieli tutuej sze spoleczenstwo to od leglos6 ustawienia wiatrak6w od zabudowaIl.
Z drugiej strony z ich ustawienia gmina moze uzyska6 niemale pieniqdze .
Gmina 0 kt6rej radny wspomnial uzyskuje z jednego wiatraka ok. 62,5 tys zl.
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Ad.8
I.Soltys Kotulina Pan Albert Osmanda :
a/ zwr6cil si« z zapytaniem : od kiedy b«dzie doplata do wywozu nieczystosci plynnych
z indywidualnych gospodarstw
bl zwr6cil si« z prosb't 0 pomoc w uzyskaniu dzierZaWY boiska
2.Soltys Pluzniczki Pan Radoslaw Makowczynski zwr6d si« z prosb't aby zaapeJowac do firmy
odbieraj'tcej segregowane odpady , ze w Pluzniczce s't dwie ulice , nie tylko jedna.Jak do lej pory
na ui. Polnej jeszcze nie byli.
Ad.9
Bunnistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie mi\!dzysesyjnym .
Radny Krzysztof Bartnicki zapytal :
11 Projekt TOSZKOLAND uzyskal akceptacj« , czy dofinansowanie ?
Bunnistrz wyjasnil , ze proJ ekt uzyskal dofinansowanie.
21 zaproponowal , aby Pan Bunnistrz powiedzial kilka slow na temat ORLIKA
Burmistrz poinformowal , Ze projekt inwestorski budowy ORLlKA - m6wi 0 kwocie ponad
2 mIn zl.Ofelty zgloszone do przetargu ksztaltuj'tsi\! w wysokosci od 1,6 mIn zl do ponad 2 min zl
Na dzien dzisiejszy oferenci s't w pi«ciodniowym okresie umozJiwiaj'tcym odwolanieJezeli takich
odwolan nie b«dzie - zostanie wybrana firma, kt6ra zaoferowala wykonanie na kwot« 1,6 mIn zl.
Musimy wzi'tc pod uwag\! jeszcze to , ze teren jest niezbyt dobry i CZ\!SC trzeba b«dzie wymienic.
Bunnistrz zaproponowal , aby przedstawila sie Pani Krystyna Roszak, kt6ra zostala wybrana w
konkursie na Skarbnika Gminy.
Pani Roszak poinformowaia , Ze od 2 lat mieszka w Bycinie , a wczesniej w Zabrzu ,jest m\,zatkll ,
rna jednego syna Jest apoli lyczna i azwi'tZkowa.Przez osiern lat byla G16wn't Ksi«gowll w Urz\!dzie
Miejskim w Gliwicach .Ostalnie pi\,c lat przepracowala w Urz«dzie Miejskim w Tychach gdzie
rozliczala projekty wsp61finansowane z Unii Emopejskiej .lej hobby zawodowe - to inwestycj e .
Jej zdaniernjest wlasciwyrn czlowiekiem na wlasciwyrn stanowisku. Funkcj\! Skarbnika postara si..
wykonywac jak naj lepiej.
Ad.lO - Podj«cie tlchwal :
11 Projekt uchwaly w sprawie : powolania Skarbnika Gmiay Toszek
Przewodniczy Rady Miejskiej odczyta{ uchwal\, i poddal ill pod glosowanie :
za porlj?ciem glosowalo
12 radl1ych
przecilV
0
wstrzymalo si? od glOSIl
3 mdnyc/z
Uchwala Nr XX/20S120 12 70stala podj~tajednoglosnie i stanowi zalllcznik do protokolu.
21 Proj ekt uchwaly w sprawie : wyrazenia sprzeciwu wobec plan6w Slllskiego Kornendanta
Woj ew6dzkiego Policji w Katowicach w sprawie likwidacji Posterunk6w Policji w grninach
Powiatu Gliwickiego.
Proj ckt uchwaly zostal przygotowany na wniosek radnych
Przewod niczitcy Rady odczytal uchwal« i poddal jll pod glosowanie :
za po r!jfciem g[osowalo
15 radllYc/z
przeciw
0
wstrzyma/o si? od glOSIl
0
Uch lI'ala Nr XX/206/20 12 zostala podj«ta iednoglosnie i stanowi zalllcznik do protokolu.
31 Proj ekt llchwaly w sprawie : Programu zdrowotnego dotyczllcego szczepien profilaktycznych
d'l.icci zami eszkalyc h na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriorn meninigokokowym
w roku 2012
Proj ckt byl zatwierdzony do zaopiniowania przez Agencje Oceny Technologii MedycZllych
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Ageneja nie wniosla uwag do w /w projektu.
Przewodniez~cy odezytal propozyeje zmian do tresei Programu :
- § 8 , w akapieie 6 zdanie :Na ten eel w budzecie Gm iny zabezpieczono 20.000 zl
zast~puje
si~ zdaniem: Na reaji zacj~ Programu przeznaezono w budzecie Gminy na rok 2012 kwot~
20.000 zl
- wykresla si~ zapis akapitu 7 w brzmieniu : Przewidywany koszt jednostkowy szczepionki
- 81 ,96 zl
Powyzsze zmiany pozowol~ na efektywne wykorzystanie zabezpieczonych srodk6w na realiza cj~
w/w Programu.
za przyj~ciem propozycji zmian glosowalo
15 radnych
przeciw
o
wstrzll1alo si~ od glosll
o
Propozycj~ zmian przyj~to jednoglosnie.
Przewodnicz~cy Rady odczytal uehwal ~ i poddal j~ pod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
15 radnych
przeciw
0
0
wstrzymalo si~ od glosll
Uehwala Nr XXl207/20l2 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zal~6znik do protokolu.
41 Projekt uchwaly w sprawie : okreSlenia "Programu opieki nad zwi erz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdoITU1osci zwierz~t na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku"
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej .
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz~cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j~ pod glosowanie :
za podj~ciem glosowalo
15 radnych
przeci,v
0
0
wstrzymalo si~ od gloSil
Uchwala Nr XX/208/2012 zostala podj~tajednoglosnie i stanowi zal~cznik do protokolu.
51 Projekt uehwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 Burmistrza Toszka
Zgodnie z d ecyzj~ Rad y po st~powanie wyjasniaj~ce prze.:Jrowadzila Komisja Rewizyjna.
Przewodnicz~ey Komisji Rewizyjnej odczytal wnioski Komisji po przeprowadzonym post~po waniu
wyjasniaj~cym I zal. do protokolu I oraz pismo radnego Cedzicha skierowane do
Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej dot. uwag do protokolu Komisji Rewizyjnej z dnia 16.05 br
Pan Cedzich dodal , iz nie moze tak bye, aby czlowiek udost~pnial dz ialk~ pod drog~ i jeszcze
musial za to placi6 podatek - Gmina powinna ten problem rozwil\.za6.
Po zapoznaniu si~ z wnioskami Komisji Rewizyjnej - Przewodnicz~cy Rady odczytal uchwal~ 0
bezzasadnosci skargi i poddat jl\. pod glosowanie :
za podj?ciem glosowalo
8 radllych
przeciw
0
7 radllych
wstrzymalo si~ od gloSll
Uchwala Nr XX/2l 0/2012 zostala podj~ta wi~kszoscil\. glos6w i stano wi zall\.eznik do protokolu.
61 Projekt uchwaly zmieniaj qcej uehwal" w sprawie przekazania solectwu w zarza.d i do
korzystania mienia komunalnego
Projekt dotyczy dzialki pod budynkiem swietliey w soleetwie Boguszyce .
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji statych Rady Miejskiej.
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicza.cy Rady odczytal uehwal ~ i poddal j~ pod glosowanie :
za podjt{ciem glosolValo
15 radnych
przeciw
0
0
IVstrzymalo sit{ od gloSil
Uchwala Nr XXl2IO /20 l 2 zosla1a podj"tajednoglosnie i stanowi zalq.cznik do protoko h; .
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7/ Proj ekt uchwaly w sprawie : przekazani a solectwu w zarz~d i do korzystani a mi enia
komunalnego
Projekt dot. pzrekazania so lectwu Sarn6w pl acu sportowo-rekreacyj nego .
Projekt byl omawiany na wsp 61nym posiedzeniu Komisj i stalyc h Rady Miejskiej.
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu
PrzewodnicZllccy Rady odczytal uchwal ~ i podda! jq pod glosowanie :
za podirciem uch waty glosowalo
J 5 radnyeh
przeciw
0
wstrzymalo sir od g/osu
0
Uchwa!a Nr XXl211 /20 12 zosta!a podjyta jednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
8/ Projekt uchwaly w sp rawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy pokrycia wydatk6w w :
- Dz.750 na zorgan izowallie Dnia Dziecka przez ToszeckqAkademiy Aktywnych Kob iet - 500 zl
- Oz.75 4 na zakup umundurowani a i wyposaZenia dl a OSP Wilkowiczki - 2. 500 z!
- Oz. 921 :
- dofinansowanie XXXVI SLqskiego Rajdu Pojazd6w Zabytkowych organizowanego przez
Automobilklub SI~ski - 2.500 zl
- na organizacj~ koncertu organowego - 2.600 zl
- na organizacje Otwartych Zawod6w W«dkarskich z okazji Onia Dziecka - 500 zl
Projekt byl omawiany 11a wsp61nym posiedzeniu Komisji stalyeh Rady M iej skiej .
Radni nie wnieSli uwag do w/w projektu.
PrzewodnicZllccy Rady odczyta! uchwaly i podda! j~ pod glosowanie :
za podj?ciem g/osowalo
J5 radnyeh
przeciw
0
0
wstrzltlalo sir od gloSil
Uchwala Nr XX/2 12/20 12 zostala podjyta jednoglosnie i stanowi za!qcznik do protokolu.
91 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 J 2
Proj ekt dotyczy :
- przeznaczeni a srodk6w wwysokosci 23.000 zl na przygotowanie zaktualizowanej wersji
Strategii Rozwoju Gminy Toszek
- przeznaczenia srodk6w w wysokosci 500 zl na zakup kosiarki i osprzytu dla solectwa Kotli lin
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalyc h.
Radni ni e wn iesli uwag do w/w projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwaly i poddal j<t pod glosowanie :
za podireiem glosowalo
J 5 radnyell
przeciw
0
wstrzyma[o si~ od g/osu
0
Vchwala Nr XX/213/20 12 zostala podjytajednoglosnie i slanowi zal~cznik do protokolu.
10/ Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy przeznaczeni a srodk6w z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wyso kosc i 12 .380 zl na dofinan sowanie wyj azdu dzieci
na "zielone szkoly"
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejs kiej.
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwaly i poddal j~ pod glosowanie :
za podjrciem g/osolVa/o
J 5 radllycll
przeciw
0
wstrzymalo si~ od glosu
0
Uchwala ill XXl2 14/20 12 zo stala podj«ta j ednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
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111 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy srodk6w pozyskanych tytulem przypada!1Jccej cz~sci ud zialu w metodologii koszt6w
posrednich wynikaj1Jccych z umo wy UDA - POKL-09.01.02 - 24-019/09-00 0 dofinansowanie
projektu "Dobry start - dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy
Gminy Toszek" , obejmuj1Jccych wydatki kwalifikowane za 20 II r. z przeznaczeni em na wydatki
bie4ce i wynagrodzenia.
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stal ych Rady Miejskiej.
Radni nie wnies li uwag do w/w projektu.
Przewodnicz1Jccy Rady odczytal uchwah, i poddal j1Jc pod glosowanie :
15 radnyc"
za potlj?ciem glosowalo
przeciw
0
0
IVstrzYmalo si? od glosll
Uchwala Nr XXl215/2012 zostala podj~lajednoglosnie i stanowi zal1Jccznik do protokolu.
121 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci 4.725 zl pochodZ4cych z oplat za zaj~cia
edukacyjno-wychowawcze i opiekuo.cze w oddziale przedszkolnym przy SP w Toszku na wydatki
biez1Jcce w SP wToszku .
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej .
Radni nie wniesli uwag do w /w projektu .
Przewodnicz1Jccy Rady odczytal uchwal~ i poddal j1Jc pod glosowanie :
za po{lj?ciem glosowalo
15 radflych
przecilV
0
IVstrzymalo si? od glosu
0
Uchwala Nr XXl216 /20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stano wi zalqcznik do protokolu.
131 Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy przeniesienia srodk6w w wysokosci 2.600 zl z dz.854 do dz. 80 I z przeznaczeni em
ich na wydatki biezqce w SP w Toszku
Projekt byl omawiany na wsp61nym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej.
Radni nie wnieSli uwag do w /w projektu .
Przewodniczqcy Rady odczutal uchwal« i poddal jq pod glosowanie :
za po{lj?ciem glosolValo
15 rat/nycll
przecilV
0
0
IVstrzymalo si? od glosll
Uchwala Nr XX /217/20 12 zostala podj«ta jednoglosnie i s':anowi zalqcznik do protokolu
141 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy przyj,<c ia srodk6w w wysokosci 4.365 ,41 :d pozyskanych tytulem przypadajqcej
cz,<sci metodologii koszt6w posrednich wynikajqcych z umowy 0 dofinansowanie projektu :
"Dobry start - dobra przysz!osc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy z Gl11iny
Toszek" , obejl11ujqcych wydatki kwalifikowane za 2011 r. z pzreznaczeniem na wynagrodzenia.
Projekt by! ol11awiany na wsp6Inym posiedzeniu Komisji stalych Rady Miejskiej .
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
Przewodnicz1Jccy Rady odczytal uchwa!~ i poddal jq pod glosowanie :
za po{lj?ciem glosolValo
15 radflych
przeciw
0
IVstrzymalo sil{ od gioStI
0
Uchwala Nr XXl218 /20 I 2 zostala podj«ta jednoglosnie i stll10wi zal1Jccznik do protokolu.
151 Projekt uchwaly w sprawie : zl11ian w budzecie Gl11iny Toszek na rok 2012
Bunnistrz poinformowal , ze projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w na realizacj~ projektu
"Kwitnqcy To szek - poprawa estetyki j funkcjonalnosci przestrzeni publicznej na terenie Gminy
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Toszek poprzez ukwiecenie zabytkowej plyty Rynku w Toszku j zorganizowanie imprezy
wystawieniczo -kulturalnej p romuj"cej 10kalne produkty branzy t1orystycznej"
Radni nie wniesJi uwag do w/w proj ektu.
Przewodnicz"cy Rady odczytal uchwal~ i poddalj"pod glosowanie :
Z{/ podjf{ciem glosowalo
15 radnych
przeciw
0
IVstrzymalo sil~ od giosil
0
Uchwala Nr XXl21912012 zosta la podj«tajednoglosnie i stanowi zal"cznik do protokolu.
161 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt zostal przygotowany w oparciu 0 informacje Kierownika OP S dotycz"ce zwi«skzenia
dotacji na realizacj e Programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" i co za tym idzie
koniecznosci zwi«kszenia wkladu wlasnego 0 41.834 zl
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu.
PrzewodnicZ<tcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j" pod glosowan ie :
za podkciem glosofIJalo
15 radnyc!t
przeciw
0
IVstrzymalo sil! od g/osll
0
Uchwala Nr XX /220/2012 zostala podj«taj ednoglosnie i stanowi zal"cznik do protokolu.
171 Proje kt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Burmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy pzreznaczenia kwoty 1. 000 zl na dofinansowanie
udzialu mlodziezy Gimnazjum w corocznej og61nopolski ej konferencji naukowej programu
GLOBE GAMES .
Radni nie wniesJi uwag do w/w projektu.
PrzewodnicZ<tcy Rady odczytal uchwale i podda! j" pod glosowanie :
za podkciem gloso walo
15 radnych
przeciw
0
wstrzynwlo sif od glom
0
Uchwa!a Nr XX/22 1/2012 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi za!"cznik do prolokolu.
181 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
BUlmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w w wysokosci J.500 zl na
zakup m"czki ceg1anej na korty tenisowe w Toszku .
Radni nie wnieSli uwag do w /w projektu
Prz.ewodniczi\.cy Rady od czytal u ch wal~ i poddal ji\. pod glosowanie :
za podjf{ciem glosowalo
15 radnych
przeciw
0
0
wstrzymalo sil! od glosll
Uchwala Nr XX/222/2012 zostala podj,<taj ednoglosnie i stanowi zali\.cznik do protokolu.
Ad.ll
Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi na interpelacje i zapytania :
I.Radnej Klausy :
a i b I odnosnie remontu drog powiatowych burmistrz podkreSlil , ze na sali obrad jest obecnych
radnych powiatowych , kt6rzy napewno spraw,< tej interpelacji poruszi\. w Powiecie .Ponadto
Burmistrz poinformowal , ze jest um6wiony z Panem Di\.bkiem na spotkanie , na kt6ry ",<wie
takze poruszona sprawa znak6w drogowych
2.Radnego Kocw'a : do wyci,<cia krzew6w przy drogach gminnych zostana skierowani praco wl1icy
prac spolecznie - uzytecznych .Prace powinni koordynowa6 soltysi.
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3.Radnego Kuca:
aJ kosze na smieci napewno b~dq - srodki na ten cel Sq zabezpieczone , natomiast na tablice
postaramy s i~ srodki wygospodarowac , gdyz Sq one potrzebne
bl chodnik przy ul. Dworcowej jest przy drodze wojew6dzkiej i tylko Zarzqd Drog Wojew6dzkich
moze si ~ zajqe jego remo ntem - my b«dziemy monitowae
cl dotacje ni e zostaly okrojone na posilki tylko na inne zadania , teraz po podj«ciu uchwaly b~dit
one zwi~kszone
4.Radnego Bartnickiego :
al w sprawie drogi na Wrzosy - wyslano pisma do wlasc icieli - b«dzie okazanie granic , a potem
dalsze dzialania
bl sprawa czyszczenia Potoku zostala zanotowana przez Pana CebuJ~ - postaramy si«
doprowadzie do porzitdku
5.Radnego Cedzicha :
aJ droga grabil1ska zostala przywrocona do stanu pierwctnego
bl w sprawie wlascicieli row6w w Pawlowicach i Boguszycach - Bunnistrz poinformowal , ze
na dzien dzisiejszy ni e zna jeszcze szczegol6w
cl w sprawie drogi decyzje zapadly - na tym odcinku nic si« nikomu nie stanie
d! w sprawie upowaZnieni enia pracownikow Urz~ du - Radca Prawny Pan Andrzej Malski
wyjasnil , ze kazdy pracownik podejmuje dzialania na podstawie upowaznien.Upowazn ienia
mogq miee r6me fromy - moze to bye odr«bne pismo lub moze tei. wynikac z Regulaminu
Organizacyj nego .Pracownik powinien si« wylegitymowae.
6.Radnego Sopaly :
aJ pokrywy zostanit zabezpieczone
bl odnosnie koszenia poboczy - BUlmistrz poinformowal w sprawozdaniu 0 podpisanej umowie
na wykonanie w/w zadania
7.Radnego Koniecmego - b«dziemy dzialac w kierunku , aby autob us dojezdZ.al do ostatniego
przystanku
8.Radnego Kobiernika :
aJ w sprawie dotyczqcej chod nika przy ul. Wielowiejskiej chcem y przygotowac projekt , gdyz
wtedy latwiej b«dzie przymusic wlasciciela drogi doa zaj ~cia si~ tym temalem.
bl bylo spotkanie z Prezesem fi rmy HAWEX - po tym spotkaniu pryzmy sit zraszanc wodq
9.Pana Wr6blewskiego :
aJ Burmistrz poinfo rmowal , ze Gmina Toszekj ako jedyna gmina w Powiecie Gliwickim w
swoim porzqdku obrad przewidziala glos dla mieszkanc6w
bl w sprawi e dolyczitcej wykupu mieszkan procedury si~ tOCZq , czy b«dzie trzeba skladac
ponowne wni oski - zasi~gniemy opinii Radcy Prawnego
cl aby dokonac zmiany Prezesa konieczna jest wi«kszosc glos6w - byla to decyzj a r6wniez
drugiego wspolnika
dl z dodatku na paliwo korzysta wi«cej pracownik6w - jest on przyznawany do wykon ywani a
obowiqzk6w pracowniczych I nie pokrywa kosztow dojazdu do pracy I
e/ w Urz«dzie Sq malowan e dwa pomieszczenia ksi~gowosci - sit to nieduze koszty.
IO.Pani Brzezinskiej :
aJ m6wilem , i.e chcialbym aby takie zarzqdzenie bylo ,jednakZe po gl~b szej analizie doszedlem
do wniosku , ze to nie rna sensu , gdyz polega ono gl6wnei na okresleniu ilosci dzieci w
klasach
bl dop6ki wyrok nie jest prawomocny nie rna potrzeby okreslania decyzji
11 .1'ana Kuczkowskiego :
aJ informacja na temat fe rm wiatrowych ukaze s i~ w gazecie samorzitdowej
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bl fermy wiatrowe S'l. praktycznie bezobsfugo we - przewiduje sie ok. 3-5 miejsc pracy
cl Burmistrz podkreslit , ze ws sprawie ferm wiatrov,ych reprezentuje mieszkaftc6w Gminy

121 So ltysa Kotulina :
aI doplaty do \"ywozu nieczystosci cieklych b«d'l. wznowione od lipca br
bl w sprawie dzierZawy boiska rozpOCZyto proeedury planowana jest wy maina dzialek
!3.Soltysa Pluzniezki : 0 pomini«ciu ulicy przy zbieraniu odpad6w segregowanych naletafo
powiadomic natychmiast - zwrocimy uwag« firmie odbi eraj'l.cej 0 koniecznosci zbierani a na
wszystkich lllicach
W zwi'l.zku z zapytaniami Pan Bartosz Straszak poinformowal , ze kontrakt na Prezesa firmy
REMONDIS dostal od 22.0S.br .Posiada "''Ykszta1cenie socjologiczne.Pokrotce przedstawil
przebieg pracy zawodowej. Ostatnim miej scem pracy by!a grupa kapitalowaASEKO , kt6rcj obroty
II razy przekraczaj'l. obroty REMON DISU.Powodem zmiany pracy byly wzgl«d y rodzinne 
posiada 2 malych dziec i ,z kt6rymi chce wi«cej przebywac , a nie ciqgle podrozowac.Przez okres
ok. 6 m-cy byl mieszkaftcem Kotlllina - obe cnie jest zameldo wany w Gliwicach.Z Panem
Przewodnicz'l.c ym nie I'l.czq go zadne zazy losci .W odpowiedzi na zapytani e ezy byd zie komus
nagrywa! roboty - Pan Straszak wyj asnil , ze nie zna odpowiedzi czy Pan Przewodnicz'l.cy
wykonywal prace na rzecz REMONDISU.Poinformowal , ze bydzie dzia!al zgodnie z kodeksem
sp6lek handJowych tzn. dla osiqgniyeia zysku .W temacie zwolnien z pracy Pan Straszak wyjasn il .
ze najpierw bydzie przygotowana analiza , a potem b«d'l podejmowane kroki.

Ad.12
Radny KrzysztofBartnieki zaprosil Burmistrza oraz radnych na zebrani e wiejskie w Paczynie w
dniu 4.06.201 2 r. o godz. 19.00 w sali gimnastycznej SP w Paczynie w sprawie dotycz'l.cej znliany
zmiany studium oraz zmiany planow zagospodarowania przestrzennego.Radny zapytal czy listl(
radnych z potwi erdzeniem mozna dac jako za l'l.cznik do protokolu ? Wobec braku sprzeciwu lista la
zostani e dol'l.czona do protokolu.
Burmistrz poinformowal , ze termin poniedzialkowy ma jnz zaj«ty.
Radny Janusz Konopka zaproponowal , aby przywiezc na zebranie obowi'l.zuj'l.ce plany
zagospodarowania przestrzelme go.
Radny Ba.t1nicki poinformowal Przewodnicz'lcego 0 utwo;'zeniu Klubu radnych : "Z rozSl'ldkiem dla
rozwoju Toszka" oraz zapytal na jakim etapie realizacji jest wniosek 0 nagrywanie Sesji oraz
spos6b glo sowania ?
Sekretarz Gminy Pan Matensz PapkaJa wyjasnil , ze w II polowie czerwca planuje wyjazd
wspolnie z radnym Kwasniokiem do Gliwic oraz do Tarnowskich Gar w celu zapoznania si~ 7
dzialaj'l.cym tam sprz«tem .
Radny Ko biernik w odpowiedzi na zapytani e Pana Kuczkowskiego poinformowal , ze zorganizuj e
spotalmnie z wyborcami w sprawie ferm wiatrowych .
W odpowiedzi na pytanie radnego Kuca : czy wyjazd do Turcji byl wyjazdem prywatnym , czy
sluzbowym i za jalcie pieni~d ze? Burmistrz odpowiedzial , ze wyjazd byl sluzbowy zwiqzany z
programem Comeni us , wydatki byly pokryte ze srodkow prywatnych.
Radny Konopka podzi«kowal za pomoc przy orga.tlizacj i rajdu Zlotej Kaczki.
Radny Sopa ta jako solyts Paczyny tak:i:e zaprosil Pana Burmistrza na zebranie oraz podziykowal
Dyrektorowi CK za wypozyczone na festyn lawy oraz Policji za zabezpi eczenie.
W zwiqzku z malowaniem w Urz«dzie radny Kocur podkreS lil , ze niektore pomieszczenia nie
nadaj'l. si« do kontaktu z petentami.
Radny Ku c zapytal : czy jest mozliwosc pokrycia koszt6w prawnika - ok. 600 zl , ktory bralby
udzial w zebraniu wiej skim w Paczynie.
Burmi strz odpowied zial , ze brak podstaw y prawnej do takiego dzialania.
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Radny Rady Powiatu Pan Mariusz Poloczek w odpowiedzi na interpelacj<;: radnej Ireny Klausy
poinformowal , ze faktycznie remonty drag powiatowych slimaczit .Weszla druga brygada , ktara
powinna przyspieszyc wykonanie tego zadania.1ezeli chodzi 0 zmian<;: oznakowania to musi bye
przeprowadzona zmiana organizacji ruchu. W tej sy tuacji nalezy zlozyc fOffi1alny wniosek.

Po wyczerpaniu porzitdku obrad Przewodnicz<1.c y Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka
podzi«kowal zebranym za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 2 1 .00
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