Protok61 Nr XVIII/2 012
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra
odbyla silt 28 ma rca 2012 r.

Porz<tdek obrad , lista obecnosci radnych i sohys6w stanowi<t zai<tcznik do protokol u.
Otwarcia sesji dokonal Przewodnicz<tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka. kt6ry
przewodniczyi obradom.
Pan Kokoszka powitai zebranych i poinformowai • ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marc a
1990 r. 0 samorz<tdzie gminnym I Dz. U z 200 I r. Nr 142 • poz. 1591 z p6Zn.zm. I na Sesj i obecnych
j est 13 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwai .
W obradach Sesji uczestniczyli :
Pan Grzegorz Kupczyk
l.Bumlistrz Toszka
2.Skarbnik Gminy
Pan Artur Krawczyk
3.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
4. P.o kierownika lOPO
Pani Cecylia Ci eslik
5.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
6.Dyrektor CK
Pan Artur Czok
7.Kierownik lKP
Pan Bernard Cebula
8. Prezes REMONDlS
Pan Herbert Karlowski
Pani Lidia Skowron Rittau
9.Dyrektor SP w Toszku
10.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta W6jcik
II.Dyrektor SP w Kotul inie
Pani Anna Pawlowska
12.Dyrektor Przeszkola
Pani Grazyna Myszak
13Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powi atu - Pan Mariusz Podbrozny
14.Radny Rady Powiatu
Pan Andrzej Kurek
15.Radny Rady Powiatu
Pan Mariusz Poloczek
Pan Teofil Marcinkowski
16.Komend anta Miejski Policj i
17.Mieszkat1cy Gminy

Ad .2
W uzupelnieniu porz<tdku obrad Sesji :
- Burmistrz Toszka wni6s i 0 wprowadzenie do porz<tdku obrad dw6ch projekt6w uchwal w
sprawie : zntian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
- Przewodnicz<lcy Rady Miejskiej w11i6sl 0 wprowadzenie do porz<ldku obrad Sesj i :
- spotkania z Komendantem Miej skim Policji w sprawie planowanych likwidacji l'osterunk6w
Poli cj i
- projektu uchwaly w sprawie : wyrazenia zgody na wyod r~bnienie w budzecie Gminy l1a 20 13 r.
funduszu solecki ego
Propozycje poddano pod glosowanie :
13 radnyclt
za przyj~ciem glosowalo
przeciw
o
wstrzymalo si(! od glom
o
Propozycj e zostaly przyj ~te jednoglosnie.
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Ad .3
Przewodnicz'tcy Rady poddal pod glosowanie : przyj~cie porzitdku obrad Sesj i wraz z
przeglosowanymi zmianami :

13 radnych

Zll przyj(!ciem glosowalo
przeciw
wstrzymalo si~ od glosu

Porz'tdek obrad zostal

przyj ~ty

0
0
jednoglo snie .

AdA
Radni ni e wnieSli uwag do protokolu z ostatniej Sesji :

za przyj~ciem protokolu glosowalo przeciw
wstrzymalo si~ od glom
Protok61 z ostatniej Sesji zostal

przyj~ty

13 radnych
0
0
jedno glosnie.

Ad Aa - spotkani e z Komendantem Miejskim Policji
Do obrad Sesji dolitczyl radny Andrzej Morciniec.W glosowaniu b~d zie bralo udzial 14 radnych .
Pan Marcinkowski poinformowal , i.e procesowi likwidacji zo stanit poddane Posterunki Policji w
Toszku , Gieraltowicach , Pilchowicach ,Rlldziencu i Wielowsi.
Tym samym ulegnie likwidacji etat Kierownika Posterunku .Zostan't zwolni one zajmowane
pomieszczenia .Posterunki to twar organizacyjnie niewydolny - czynny raz w tygodnill pr.lez 2
godziny - ni e spelnia pokladanych w nim nadziejach .0 poczllciu bezp ieczenstwa lu ieszkanca
decyduj e widok patroli policyjnych.
W odpowiedzi na pytanie Przewodnicz'tcego Rady : czy w zwiitzkll z likwidacj it liczba patroli nil!
zostanie zmnieJszona - Pan Marcinkowski podkreslil , ze jego obowiitzkiem jest dban ie , ahy
poczucie bezpieczenstwa bylo na tym samym poziomie alba lepszym.
Radny Janusz Kono pka podkreslil koniecznosc patroli w godz. 22.00 do 6.00 rano szczeg61nie w
pi'l.tki i soboty na lli. Chrobrego .
Mieszkaniec Gminy stwierdzil , ze patrole Sit potrzebne przez caly tydzien.
Soltys Kotliszowic zasugerowala , aby w soboty patrole objechaly takZe przystanki autobusowe.
Radny Rady Powiatu Pan Mariusz Poloczek poinfonnowal , ze przez likwidacj<; zostanie
zniszczona praca prewencyjna na danym terenie .Kosztem malych Gmin lata s i~ clziury w
Pyskowicacb.Propozycja ta jest bl<;dna , podyktowana nie do konca przewidzianymi syluacj ami.
Radny Andrzej Morciniec zapytal : co z pojazdami zakupionymi przez gmin~ ? - Pan Marc inkowski
poin fo rmowal , ze przechodz'l. one na maj'l.tek Komisari atu Policji w Pyskowi cach.
Na pytanie radnego Bartnickiego : czy dostaniemy wi<;cej patroli - Komendant Miejski Policji
poinformowal , i.e nie b<;dzie wi<;cej etat6w
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicz'l.cy Rady podziekowal Komendantowi Miej skiemu Policj i za
udzial w obradach Sesji i udzielone wyjasnienia.
W obradach nastapila 5 min przerwa .
Po przelw ie:
Ad. S - lnterpelacj e i zapytania
1. Radna Irena Kl ausa :
aJ zapytala jak wygl'l.da kwestia oznakowania nazw uIic w solectwach ? czy wydatek pokrywany
j est z budi.etu Gminy , czy z funduszu so lecki ego ?
bl zwr6cila sil' 0 przypomnienie CARITASOWI , aby uporzitdkowal teren
cl w zwi'l.zku z planowanymi na terenie gminy fermami wiatrowymi - Pani Klausa zaproponowala
spotkanie z ni ezalezn ymi ekspertami : jaki b~ dz ie wplyw fenn na srodowisko ? jak b,!dzie
wygl'l.dala sytuacj a rolnikaw ?
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2.Radny Krzysztof Bartnicki kontynuj'lc temat podkreSlil , ze rolnikowi nalezy rzeczowo
przedstawi6 koszty i poinfonnowac jakie podatki placi firma, a jakie rolnik ? Ponadlo w zwi'lZku
z podawanymi rozbieznosciami co do wysokoSci wplyw6w do budZetu - radny zwr6cil si~ 0
przygotowanie 30 letniej stymulacji
3.Radny Herbert poinformowal 0 podj~tych dzialaniach w zwiqzku z planowan'l. likwidacjq
polqczen kolejowych 0 godz. 5.12 I do Gliwic I i 23.10 I z Gliwic I i zwr6cil sil( 0 wsparcie lych
dzialan
4.Radny Krystian Cedzich :
aI co spowodowalo wzrost oplaty abonamentowej za wodl( 0340% - czy mozna to zmienic?
bl kiedy zostanie doprowadzona woda do mieszkania przy ul. Strzeleckiej 34 ?
cl zaproponowal , aby 0 swoich dotychczasowych i biezqcych dzialaniach poinfonnowal
Kierownik OPS
5.Radny Adam Konieczny poinfonnowal , Ze soltys Samowa zglaszala spraw~ przeciekaj'l.cej
rury w mieszkaniu nad swietlicq wiejsk'l. . Kogo Sp61ka rna zamiar obci'l.Zyc kosztami ? Klo
pokryje koszty malowania ?
6.Radny Jan Sopala zwr6cil s i~ 0 :
aI przyci«cie drzcw na ul. Lesnej
bl wykonanie odwodnienia przy ul. Klasztornej
Ad.6
Dyrektor SP w Toszku Pani Lidia Skowron Ritlau poinformowala , ze w ramach prograrnu
Comennius goszczono przedstawicieli 4 kraj6w.
rani Rittau zloZyla podziekowania za pomoe w przyjmowaniu gosci dla : Pana Bunnistrza , Pana
Eugeniusza Kuca oraz Pana Krystiana Cedz;cha.
Pani Renata Swo]any zabrala glos w sprawie planowanego powstania ferm wiatrowych.W
interneei e znajduje si« mn6stwo opracowan w tym temacie i nie wszystkie Sq pozyl ywne. W catei
Polsce mn6stwo ludzi protestuje przeciwko wiatrakom .Bardzo malo ludzi wie 0 wiatrakach , kt6re
chcecie postawic wok61 Toszka .Podj«lismy decyzj« 0 rozpowszechnieniu informacj i I radnym
r6wniez rozdano materialy I .Po zapoznaniu si« wsr6d mieszkanc6w zrodzil si« Protest .
W dniu dzisiejszym Pani Swolany zlozyla pismo zap owiadaiqce Protest.
tPan Wr6blewski w nawiqzaniu do kolej nego wydania gazety samorZ<\.dowej zapylal :
- czy oszczl(dnosc i 0 kt6rych sit( pisze dotyeZ<\. takze dodatk6w na paliwo - czy Sq one sc isle
roliczanc ')
- dlaczego w artykule dotyczqcym oswiaty poruszona jest sprawa wynagrodzenia nauczycieJi 
podana tam kwota 4.750 zl to urealniona podstawa
Kolejne pytania Pana Wr6b lewskiego dotyczyly :
- doplaty do piccow ekologicznych
- czy w gazetce ukaze s i~ notatka dotycZ<\.cego sporu pomil(dzy Dyrektorem Gimnazjum , a
Burmistrzem ?
2.Pani Swolany zapytala : kiedy b~d zie uchwalone Studium kierun.k6w zagospodarowania
przestrzennego ?
3. Pan Kuczkowski :
- poinfonnowal , ze zglaszal koni ecznosc uporzqdkowania oznakowania na skrzyzowaniu
ulic Wqskiej i Morcinka - do tej pory nic nie zrobiono
- stwierdzil , ze w naszej gminie robi si~ wszystko po cichu - dlaczego w gazeci<> brak
informacji 0 wiatrakach ?
- podkresJil , ze przy sklepie LAS przej scie dla pieszych byloby bezp ieczniejsze niz to kt6rc
funkejonuje przy 13anku Sp61dzielczym - czy mozna to zmienic ?
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Ad .7
I.Sohys KOlliszowic Pani Gertruda Musiol :
· poinformowala , ze mieszkatlcy s'1. zbulwersowani wysoko sci'1. oplaty za wyw6z szamba • za 3m
kwota 100 zl . to tak j akby placilo si « za kanalizacj«
· stwierdzila , ze mieszkancy coraz bardziej odczuwaj 'l. brak toalety w Toszku
2.SoJtys Ciochowic Pan Ewald Laks a poinformowal :
· 0 koniecznosei wym iany znak6w drogowyeh
- 0 pop\?kanych slupach betonowych
- 0 waJ'l.cym sie mostku w ki erunku Slupska - koniecznosc zabezpieczenia
3.S oltys Kotulina Pan A lbert Osmanda zwr6cil sie 0 wymianl; lu ster w Kot ulinku oraz na
wysokosei ulie : KOlejowej i Wiejskiej
4.Przewodni ez'1.CY Zarz'l.du Osiedla Oracze Pan Rafal Wyci sk :
- ezy ktos z Gminy nadzoruje prace przy budowie kanalizaeji - w tym okolieach nie da si~
przejechac ?
- ezy na ulicy Wiej skiej bl;dzie kanalizacja - czy jest juz projekt ?
- poinformowa l 0 karygodnym sposobie dostarczania work6w do selcktywnej zbi6rki odpa 6 w
- na ul. Wiejskiej zostal przeprowadzony gaz - droga jest zasypana zwirkiem - lrZcba by to
konieeznie zaasfaltowac
S.Soltys Boguszyc Pani Krystyna Miozga zapytala : od kiec1y rozpocznie si \? remon! drog ?
Ad.S
Radny Tadeusz Kobiernik odezytal sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okrcsic d
1. 03.20 12 r. do 27.03.2012 r. / zal. do protoko lu /
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego sprawozdania .

Ad.9
Radni na posiedzeniach Komisji zapoznali si« z projektem uehwaly w sprawi e : okreslenia
Gminnego programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 - 2032 , kt6ry
zostanie przedstawiony do konsultacji.
Komi sj a oswiaty i Komisja budzetowa po zapoznaiu siy nie wniosly uwag do w/w projeklu.
Przewodniez'l.cy Rady odczyta l uchwal\? i poddal j 'l. pod glosowan ie :
za ztltwierdzelliem dtl konsu/ttlcji glosowalo
14 radllyc/r
p rzeci w
0
0
wstrzYII/tll0 Sift od glos u
Radni jednoglosnie zatwierdzili projekt uchwaly do konsultaeji.

Ad.lO
- Proj ekt uehwaly w sprawie : wyrazenia zgody na wyodr,<bnienie w budzee ie Gminy na 2013 r.
funduszu soleckiego
Projekt byl omawiany na posied zeniaeh Komisj i stalych Rady Miejski ej.
Komisja oswiaty i Komi sja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu i popraly podj~cie
uchwaly.
Przewodnicz'l.cy Rady odczytal ueh wal~ i poddal j'l. pod glosowanie :
zu potlhciem giosowtI /o
14 radllyclr
0
p rzeciw
wstrzymtllo sir od g/osll
0
Uehwala Nr XVlIII!87/2012 zostala podjytajednoglosnie i stanowi za l'l.cznik do protokolu
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- Projekt uchwaly w sprawie : przyj~cia Programu Gospodarowania Zasobem M ieszkaniowym
Gminy Toszek na lata 20 12 - 20 16
W wyniku przeprowadzonych konsultacji - uwag ani opinii do w/w projektu nie zgloszono .
Projekt byl takze om awiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisj a budzetowa i Ko misja oswiatowa ni e wniosly zmian do projektu.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddal jq pod glosowani e :
za PQ dj~eielll g/osowalo
14 radl/yell
przeciw
0
wsfrZYfl/alo sif od gloSll
0
Uchwala Nr XVIllI I88120 I? zostala p odj ~ta jednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawic : zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklud mieszkaniowego
zasobu Gminy Toszek.
W wyniku przeprowadzonych konsultacj i - uwag , ani opinii do w /w projektu nie zgloszono.
Projekl byltakZe omawiany na posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miejskiej.
Komisja budzetowa i Komisja oswiaty nie wniosly zmian do projektu.
Przewodniczqcy Rany odczytal uchwal" i poddal jqpod glo30wanie :
za pofiifdem glosQlValo
preedw
wstrzYlllafo siI; od gloSll

14 radl/yell

za polij(!ciem gloso lValo
przeciw
wslrZYl111110 sif od glow

14 radllye"

0
0
Uchwala Nr XVIIII189 /20 12 zostala podjyta jednoglosnie i stano wi zalqczn ik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : okresleni a zasad gospodarowania nic ruchom osci stanowi <\cymi
wlasnosc Gminy.
W wyni ku przeprowadzonych kosultacji - uwag , ani opinii do w /w projcktu nie zgios7.0no.
Projekt byl tahe omawiany na posi edzeniach Komisji stalych Rady Miej sk iej .
Komisj a budzetowa i Komisja oswiaty nie wniosiy zmian do projektu uchwaly.
Przewodnic?<\cy Rady odczytal uchwa l ~ i poddal jq pod glosowanie :

0
0
Uchwala Nr XV Illl190/20 12 zostala podjytaj ednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu
- Proj ekt uchwaly w sprawie : zasad udziel ania spolkom wodnym dotacji cel owej z budzetu Gminy
Toszek na bic:i:qce utrzymanie wod i urzqdzen wodnych , trybu postypowania w sprawic
udzielenia dotacji , sposo bu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zada6
W wyniku przeprowad zonych konsultacj i - uwag , ani opinii do w/w projektu nie zgloszono.
Proj ekt byl rowniez omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skiej.
Komi sja oswiaty i Komisj a budzetowa nie wnio sly zmian do projektu.
Przewodnicz~cy Rady odczytal uchwal ~ i poddal j q pod glosowanie :
;:0 podj?eiem giosoJValo
14 radllYclz
przee;,v
0
wSlrZYlIlIllo si.; od gl oSll
0
Uchwala Nr XVIII1l 91!20 12 zostala podjytajednoglosnie i stanowi zalqcznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : okreslenia "Programu opiek i nad zwicrz~tarn i bezdornnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz'lt na terenie Miasla i Gminy Toszek w 20 12 roklJ"
Po przeprowadzonych konsultacjach do w/w projektu wplynyly dwie opinie :
-Powiatowego Lekarza Weterynarii w G liwicach
oraz
- Fundacji ANIMALS TIME
Radn i na posiedzeniach Komisji slalych zapoznali s i~ Z w/w opiniruni.
Na posiedzeniach Komisji stalych ponownie przealizowano w/w projekt uchwaly.
Komisja oswiaty i Komisja budzctowa nie wniosly zmian do omowionego projektu uchwaly.
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Przewodnicz1tcy Rady od czytal
Ztl poiljt;ciem glosowtllo
przeciw
IVslnymalo .>if: oil glom

u chwal~

i poddal j't pod glosowanie :
14 radl/ycll
0
0

Uchwala Nr XV IIl/ I92/20 12 zostala podj~ta jednoglosni e i sianowi zala,cznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwi~kszenia dotacji :
- w Dz 801 rozdz. 80146 0 kwot y 1.350 zl- realizacja Porozumienia 0 metodyknch
- w Dz. 921 rozdz. 92 ] 09 0 kwo t~ 5.800 zl :
- 3.000 zl na wsp6lorganizacj , z MOTO SPORT Gli wice rajdu samochodowego
- 1.500 I I na wsp6lorganizacj , z Towarzystwem Spoleczno-Kulturalnym Niemc6w Wojcw6dzlwa
Slqskiego ,kolo Toszek - rajdu szlakiem zamk6w i palac6w Ziemi Toszcckiej
- I JOO zl na pokrycie koszl6w koncertu z okazj i Dnia Kobiel
- w Dz.851 rozdz. 85195 - 2. 000 zl dla Fundacji Pomocy Niewidomym na rea li zacj ~ o[erty zadania
publicznego
Komisj e stale Rady M iej skiej na swoich posiedzeniach om6w ily w/w projekl i nie wn ios!y do niego
uwag.
Przewodniczqcy Rady odczytal uch wal~ i poddal j1t pod glcsowanie :
Ztl [Jodjt;ciem gl osowalo
14 radnyc"
przeciw
IVslrzYlllalo si(, otl giosli

0
0

Uehwala Nr XV 11l/1 93 /20 12 zostala podj«ta jednoglosnie i stano wi zal1tcznik do prolokolu .
- Proj ekt uchwaly w sprawie ; zmian w budzec ie Gminy Toszek l1a rok 20 12
Proj ekt dotyezy przczl1 aezel1ia srodk6w w wysokosci 919.190 zl na pokryeie wydatk6w ZWi lV311ych
z budowq kompleksu boi sk sportowych w ramach programu "Moje boisko · Orli k 201 2"
Projekt byl omawiany na pos iedzeniach Komisji stal ych .
Komisja budzetu i Korni sja oswiaty ni c wni osly uwag do om6wionego proj ektu ucnwaty.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal~ i poddal j<t pod glosowanie :
za podj('ciem glosowa{o
przecilV
fIIsfnymlllo si~ otf glosu

J4 radl/ych

przeciw
fIIstrZYJlllllo si(, od glosll

0

0
0
U chwa!a N r XVTIl/ 194/20 12 zostala podj , ta jednoglosnic i stanowi zal1tcznik do protokoll l
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy zwi,kszenia dochod6w i wydatk6w 0 kwo t~ dofi nansowania w wysoko ' ci
170.766,4 0 zl do projcktu "Dobry start-dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych
dzieci i mlodziezy Gminy Toszek "
Projekt byl omawiany na posiedzeni ach Komisji stalych Rady Miej ski ej.
T omisja oswiaty i Komi sja budzelowa nie wnios ly uwag do w/w proj ktu.
Przewodnicz1tcy Rady od czytal uchwal~ i poddal i1t pod glosowanie :
Ztl podjt;ciem glosolValo
14 rat/I/yc"
0

Uchwala Nr XV IUl1 95/2012 zostala podj,ta jednoglosnic i stanowi zai1tcznik do protokolu.
- Proj ekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszck na rok 20 12
Skarbnik Gminy poinfonnowal , ze w zwi1tzku z konieczno sciq zwi ~ kszen i a srodk6 w 11a remon!
szatni KS Zamkowiec do wyso kosci kosztorysu inwestorskiego dokonuj e si" przenicsienia srodk6w
w wysokosci 22.000 zl.
Komisje s tale Rady Miej ski ej ni e wniosly uwag do przedstawioncgo projeklu ucliwaly.
Przewodniczqcy Rady Micj skiej odczytal uchwal(;! i poddal jl1c pod glosowanie :
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ZU podN cil!1JI 1Ic1IW(I~V glosowalo
przecilV
IVslrzymu/o silt od glosu

14 radnyc"
0
0

Uchwala Nr XVlIJIl96/20 12 zo stala podj ((ta jednoglo snie i stanowi za l'tcznik do protokolu .
- Proj ek t uchwaly w sprawie : zmian w budzec ie Toszek na rok 201 2
Skarbnik Gminy poinform owal , ze proj ck t dotyczy przeniesieni a srodk6w W ",),sokosc i 40.000 zl
z Oz. 756 rozdz. 756 95 do Dz. 750 rozdz. 75095 w zwi<tzku z dostosowan iem <.lo aktualnej
kl asyfikacj i budzetowej.
Radni ni e wniesli uwag do przedstawionego projektu uchwaty.
Przewodnicz'lcy Rady odczytal llchwa!(( i poddal j<t pod glosowanie :
za podNciem

IIC"

waly giosowalo

14 radllych

przeciw

0

IVslrz),malo sie od glosu

0

Uchwala Nr XVIfI1l 97/20 12 zosta!a podj~taj cdnogl os nie i stano wi zal<tc7nik do prolokolu.
Ad _l1

Zgodnie z prosb<t radnego - nowy kierownik OPS poinform owal , zc nazY"·a si « Jakub Janiak .
Z wyksztalceniaj est etm ologiem dodatkowo ukonczylmi~dzy innymi zarz'ldzanic i organ izacj"
r omocy Spo!ecznej.Problelllami Pomocy Spo!ecznej zaj Jl1\lje si ~ ad 10 tal .00 lej pory nabywal
doswiadczenia w duzych Osrodkach takich p k : Gliwice, Bytol1l i Chorz6w. Wys pccjalizowal s i~
w projektach dotycz'tcych Pomocy Spolecznej.
Bunnistrz Toszka udzie lil odpowiedzi na interpelacj e i zapytania :
I.radnej Kl ausy :
a! oznakowanie na solectwach bylo przez Gmin(( "'ykon ane .Uzupclnien ia naj lcpiej wykonac w
ramach funduszu solecki ego , b<tdi zglosic Panu Cebuli , kt6ry po zebrani u wszystkich lakich
zgloszeil byd zie przymierzal siy do uzupelni enien
bl w sprawi e upor/.~dkowania terenu po raz kolejny wystosujemy pis mo do Caritasu
cl tematcm ferm wiatrowyc h zajmujelllY siy ad okolo 1 roku.Uczcstniczykm w I.Jlku spolb n iach
Byl r6wniez zorganizo wany dla lllieszkanc6w wyj azcl na wyspy Wo lin, gdzie.iuz ta!<u femla
funkcj onuje .Informacje w sprawic podatk6w mozna uzyskac w Urz"dzie Skarbowym tub w
KRUS.Gmina nie jest stron,! w zawieraniu um6w .Wplywy do budzetu z pociatk6w (o :!%
wartasci budowli I cok6! i rura - turbina nie j est uznawana I .Gmina Wolin za 34 turbiny po
10 latach uzys kala ok. 2 mIn z! "'plyw6w.Jnternet jest dosko nal ym zroellem wiccizy , opinie s,!
r6zne - nalezy do nich podchodzic racjonalnie - nikt nie potwierdzil , ZC s'l jakies
zachorowania. W sprawie spotkan z inwestarem by/y wieszanc og/oszenia - nie roblmy nie P\l
cichu.Twierdzenie , ze pr'td z wiatrak6w j est drozszy - to pewne nadu zycic .Wplyw n:l koszt
energii ma opl ata srodowiskowa.Burm istrz zaapelowa! 0 umiar i rozs<tdek w lym lemacic •
gdyz bydzie jeszcze wiele czasu na rozmowy.
Odpowiedaj ,!c jeszcze na pytanie Pan i Swolany - Bunn islrz po inforlllowal, ZC wsl«]Jna wersja
Stud ium bydzie gotowa kola p% wy roku.
2.radnego Kocura : w sprawie likwidacji pol<tczen kolejowych Bunnistrz To szka w styczniu
prowadzil wstl'pne ro zmowy z Marszalki em.Pan Marszal ek ohiecal _ ze w m iar~ swoich
mozli wo sci zaj mie s i~ tym temate m , jednakze trzeba si c liczyc z duzymi c i~ci ami . SI slJe Koleje
cztisciowo b<;d~ przej mo wac trasy likwidowane przez Przcwozy Regionalne_
Prezes REMONDlS Pan lIerbert Karl owski udzielil odpowiedz i l1a zapytania radncgo Cedztcha :
a! w sklad oplaty abonamentowej wchodzi : odczyt , roz liczenie faklur oraz go towosc <.lo
swiadczenia uslug Jest a na zatwierdzana na okres a d 1.0 I.do 3 1.1 2 i w trakcie roku nie motna
j eJ zmi enic
bl ni e rna ekonomicznego uzasadnieni a • aby doprowadzic wod~ do budynku pr7;)l ulicy
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Strzeleckiej 34 .Burmistrz zaproponowa! , aby tego lypll sprawy zglaszac pczy konstruk~ji
budze lu.
W odpowiedzi na interpe l acj~ radnego Adama Koniecznego Prezes I EMONDI S poinformowal . ze
awaria w Sarnowic zostala usuni~ta .zwrotu kosz(ow za m lowGnie swiellicy mozna dochodzic
od naj emcy.
3.radnego Jana Sopaly : w tem acie przyci~cia drzew na ul. Lesnej oraz odwodnicnia przy ulic)
Klaszlornej sprawy juz s i ~ toczGt
4.Pana Wr6blcwskiego :
- w sprawie doplaty do piecow ekologicznych - Burmistrz po raz kolej ny wyjasnil , ze w tym
celu ko nieczny jest Program Ochrony Srodowiska . W rok u biezGtcym ruszy Program usuwania
azbestu , a po lem przydomowe oczyszczalnie sciekow.Kiedy b~dzie Nisku El11isja - zalezy od
radnych
- dodatki za pa liwo sGt szczegolo wo rozliczane na podstawi c p rzejcchanych kIlOlllelrow.Niewielka
cz~s6 rna ryczalty na przej azdy po gminie
- sredn ie zaro bki nauczycieli w gmn ie S'l. dost~pne w B1P
- nie przew iduj ~ potrzeby ukazani a si~ notatki w sprawie dotycz'l.cej U rz~ du i Gimnazjum
5.Pana Kuczkowskiego :
- oznakowanie na skrzy7.owaniu ulic WGtskiej i Morcinka - jcsleslllY nu lapie il1\vClllaryz..acji drog
- w kwietniu matrial powinien do nas dotrze6 - wtedy b~dzi emy uzpeln iac wszyslko naraz
- przejscic dla pi eszych przy sk lepi e LAS - z gory wiemy , ze GDDKi nie wyrazi 19ody 
niemniej wystosuj emy pismo
6.Sollysa z Kotliszowic :
- od czerwca po uchwalcniu Programu Ochrony Srodowiska doplaty do WYWOZli kunalizacji
zostan't przywrocone
- brak toalety w miescie - Burlllistrz pod kreslil , ze czynione S'l. starania \V kicrunku postawienia
toalelY·
7.Soltysa Ciochow ic \V sprawie zarwanego mostku oraz soltysa KOlulina w sprawie wymiany luster
- Btlrmi strz poinfonnowal , ze kiero wnik IKP Pan Cebul a pojedzie na wizj~ w celu llstaleni.a
koniecznosc i i zakresu prac
8.Przewodnicz'l.ccgo Zarzqdu Osiedla Oracze :
- pozostala CZ(( SC kanalizacji z.ostanie wykonana do 2015 roku
- 0 sposobie dostarczania workow do segregacji odpad6w - Buml istrz zobowiqzal si do
przeprowadzeni a rozmo",")' z firm'l. wykonuj'l.c'l. w/w zadanie
- ul. Wi ejska - 10 droga powiatowa - rad ni powiatowi obccni na sesji napewno koniecznos6
zaasfaltowani a przedstaw iq w ZDP
9.Soltysa Bogllszyc : umowa na remonty czGtstkowe dr6g jest podpisana - od kwietnia nasl<wi
real izacja zadan ia.

Ad.12
Radny Krzyszto f Bartnicki w konle kscie interpelacji dotyczaccj ferru w iatrow)'ch podkre:ilil , ze
mimo wszystko oczekiwalby stY lllulacj i kosztowi wplywow przez okrcs 30 lat
Radny Janusz Ko nopka zapro ponowal , aby Rada zastanowila si« nad wpo ln) m z Powialem
podjyciem uchwaly w sprawie s~ec iwu dotyczGtcego likwidacji Posterunkow Policji.
Przewodniczqcy Rady odczytal pismo prowadzGtcych dzialalnosc gospodarcz" nu lercn ie Toszka w
sprawie podwyzki taryf cen wody i odprowadzania sciekow.
Pan Kokoszka od czytal r6 wniez dol'l.czone pismo Pani Anidy Bcm do(yczGtce awarii , ktora nie
zostala \lsuni~ta
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Pan Karlowski poinformowal , ze awaria dOlyczyla zamarzni"tej mry za bo aze riq w magazynie
"kurczaka" - j est to instalacj a wewn~trzna nalezqca do wlascicicla nieruchomoSci .Ponadt Pan
Prezes dodal , ze Pani Bern ui szcza jednq opjat~ za trzy lokrtl e uzytkowe.
Dyrektor SP w Pniowic Pani Elzbieta W6jcik na n;ce Przewoclniczqcego Rady Zlo7.yla
podzi~kowania dl a Burmi strza , Voce Bunn istrza oraz Rad y Miej skiej za slaran ill dZleiJ ktoryrn
uczniowie mogq s i~ rozwij a6 w coraz to ICJ1szych warunkac h .W dow6d wd zi~czn o s ci plac6wka
po stanowila zorganizowa6 "Dzien Samorzqdowca" , na kt6ry juz serdecznie zaproszono_

Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodn iczqcy Rady Miejskiej w Toszku l'an Ircneusz Kokoszka
zc branym za udzial i zakonczyl obrady Scsji 0 godz. 20.00

podzi~kowal

:I

Proto ~olo wala

\'l""i'

DOTQta Plecha

