Protok6t Nr XVIIJ2012
z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , ktora
odbyla sit: 29 lutego 2012 .'. 0 godz. 17.00

pO[2~dek obrdd . li sta o beenosc i racln. eh i so lty~i>w staJlow i ~ zal'lczn ik do protokolu.
Otwarcia Scsji dokonal P rzewodnicz,\: y Rady Miejskiej w Toszku Pan Ircncusz Kokoszka. ktory
przcwotiniczyl obrad om.
Pan Kokoszka powital ze branych i poinformowal • Z-c zgod nie z art. 14 ustawy z tinia 8 marea
1990 r. 0 samo rz~dz.ic gm innym / Dz. U z 200 I r. Nr 142 , poz. 159 1 z poz.n.zm. I nil Scsj i obecnych
jest 13 radnych , zate m SesJil jest prawomocna do podcjmowania uchwal .
W obradach Sesj i uczestnicz Ii :
I .Burrn ist[2 Toszka
Pan Grzegorz Ku pczyk
2.Z-ca Burm istrLa
Pani Zdzislawa Mrozek
3. V-ce Starosta Powiatu Gliwick icgo
Pan Waldemar Dombek
4.Naczcloik Wydz. Ochrony Srodo wiska - Pan Dyka
5. aczclnik Wyd7ial u Kornunikacji i Transportll - Pani Jolanta Iioleczko
6.Dyrek tor ZOP
Pan Jan Osman
7.Nadkorn isarz I Z-ca Komcndanta Komisariatu Policji w Pyskowicach I- Pan Maciej Ikrezniak
8.KicrOv.llik Postc:runku Po li ji w Toszku - Pan Arkadiusz Nowak
9.SckrclUrz Gmi ny
Pani Mal gorzala Por~bska
IO.Skarbnik Gminy
Pan Altur Krawczyk
II .Radca Prawn)'
Pan Andrzej Malski
12.0yrektor CK
Pan Artur Czok
13.1'.0 Kicrownika ZOPO
Pani Cecylia Cieslik
1 ~ . Kie ro wl1ik IK P
Pan Bern ard Cebula
15 .Dyrektor SP w Kotu linic
Pani Anna Pawlowska
16.Dyrektor SP w Pniowic
Pan i El zbieta W6jcik
17.Dyreklor Przedszkola
Pani Grazyn3 Myszak
18.Dyrcktor Gi mnazj um - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny
19.Radny Rady Powialll
Pan Andrzcj Kurek
20.Radny Rady Po wiatlJ
Pan Mari usz Pol oczek
2 1 M ieszkancy Grniny
22.lnspektor ds . Rady Miejskiej
Pan i Dorota Piech

Ad.2
Przc\\odniczqcy Rady Miej skiej w uzupclnieniu po rz~dku obrad wniosl zmiany dot. pkt. 14 i 15
I radn i otrLymal i wy kaz zm ian I i poddal jc pod glosowanic :
1;1I wproll'adu.lliem ZlIIial/ g/osol\la/o
J3 rat/nyc"
przeciov
0
ovslr<'.I'IIIa/o >if od g/oslI
0
Propozycje zmian zOotaly przyj~le j l'dnoglosnic i stanowi'l zahlcznik do protokolu .
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AII.3
Przewodnicz[J.cy Rady poddal poel glosow3nie : p rzyj~c i e porzll.dku obrad
zlll ianam i :
za fJ"l.yj~cit!1II glosolVolo
13 rot/IIYc"
przt!ciJII
lVslrZ.I'malo sir otl glo.I'11

WTaz

z przeglosowanyml

o
o

Por.£'\.dek obrad zostal przyj't1y j cdnog./osnie.
AliA
V-ce SHlfosla PowiULU

G l i \~; ckiego

Pan Waldemar Dombek podzi'tkowal za zaproszenie na
dl i ~iejsze obrady i poinfo mlowa t , i.e "'Ta7 Z nim w obradach wezmll. udziaJ : Naczelnik wyJz.iulu
Komunikacji i Transportu Pani Holcczko . Naczelnik wydzialu Ochrony Srodowi ska Pan Dyka ora?
Dyrek tor ZarZ4.du Drug Powailowych Pan Osman.
Pan V-cc Starosla przcdstawiaj'lc dzia/ania Powialll poinformowal111i~dzy innymi , i.e P()wialjeq
liderem dwuch projektuw : PI APY oraz Scieiki rowerowe / przctarg na prLdomic marcaikwieln ial
Przy drogach powiatov,)'ch plalluje si" poprawicnie odwodnicnia pasa drogowcgo - co b~d.£ie minlo
sens po podpisaniu umowy na ulrzyman il! niekturych drog wojewodzkich '
Poin.lonnowal r6wniez 0 nicnaj lepszej kondycj i fi nansowcj SzpilaJa w Pyskowicach ,
Naczeln ik Wydziu/u Ochrony Srodowi ska przedstawi l kxutk'l prezen lacj~ mult imedialn1\ W
spraWle :
- dOlacj i dla Spok k Wod nych I w rok u 20 11 - 65 .200 LJ ; lIa rok 20 12 - 100.000.£1/ - wniosk i
o przyznanic dotucji Spolki Illog" skJadac do kOI1ca marca
- nowego sposobu ogrzcwania ckoJogiczncgo popl7.ez zastosowan ie pom py ciepla z kolektorel11
pionClwym / nicSlety na d7jen dzisiej szy brak dOlinansowania /
Po intormowal rowniez 0 tym , ZI! zgodnie z now1\ ustawq na wlasne potrzeby ua v. tasnej ziemi
moma \\)'dobywac do 10 1113 pi asku .
Mieszknnkn Wrzosuw Pan i Pot"mpa poinformowata . ze mieszkarlcy przysi61ka maj,\ powai.ny
problem w zwi¢ u z wylcwanicm pr£:ez iirm~ z Rzeczyc gnojo \\~cy na okoliczne pota ,Firma la \\
~ i crpnill ubicglego roku przeprowadzala rowniez wapnowau ie - dzi"ki CZCIllU powstalo takie
zapylcnie , 7..c nic ni e bylo widac.Ponadto mieszkanka z\',Tocilo silt 0 w izj~ w zwi¢u z
koruecz.lloSci'l zrobienia drogi, takZe 0 pog l ~bi enie rowu W okolicy Mtyna.
Pan Pyka pninfonnowa t , ze od 2009 r. poz,wolenie na v. ywoz osad6w wydaje WIOchSr i dodal , zc
Slo.rostwo rozmiej<tc problem y zwiqzane z tQ, uci<tzliwOSci'l. przygolowalC) ulotk" 7 mmlCrami
telefon6w pod klorc nalei.y dzwoni c w tyeh sytuacjach,
Pan Pyka przypomniat ruwnkz 0 nlozli wosci pozyskania dotacji przez Spolk i Wodne na
konse rwacj~ row6w - jcdnakZe row przebiegaj<tcy prZCZ dzialk~ prY,,\iatn<t ma obowill.zck
ulrzymywac wlaScit ie!.
Panj POlempa zwracaj<l.c silt do Rady zaproponowala rozwai.cnic Illozliwusc i "ykonania 50 III
chodnika w kierunk u Wrzos6 w , aby z uwagi na nat"zeni e w ruchu drogowym dzicci z Wrlosow
idqc do szko ty / tub zc 57.koty / uie musialy przcchodzic z jedncj strony jezdni na drug'!
Kolcjny mieszkaniec Wrzosuw Pan -bis£: podkxdlil koniecznosc wytyczenia drogi na Wrzos)'.
Naczelnik wydl.ialu Komunikacj i i Transpol1u Pani Holeczko poin fo mlOwala , zc wyUz,ial sk lada
sil! z lrzech rc feralow : rejestracj i poja£du . prawa j azdy oraz tran pOriu / wydawan ie licencji I
Bardziej szczegolowo Pani Naczelnik omuwila : wydawanie licen cj i . wydawanie k,ut
parkingowych dla os6b niepelnosprawnych , 7.miany w Prawie 0 TUehu drogowym w zakresie
dorycz'lcym usuwani a pojazdow i " yl on ien ia parkingu dt usuwanych pojazduw, zmiany w
ustawic 0 kienrj[J.cych pojazdal1li - dot. kierowc6w przewo7.i\.cych lowary niebezpicczne,
Dyrektor Zarz[J.du Drog Powiatowych Pan Jan Osman poinfomlOwal , ze na tcrcnie Gmin} Toszck
znajduje si, 74 kJl l dr6g powiatowych,
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W roku ubieglym sporo srodk6w wydano na nawiel-Lc hni~ na drodze od woj. opolskicgo do
KOluHna , r~1l1o n t y cz.<\sl kowe drog oraz lltnymunie pasa drogowego 1 l11.in . odl11ulenic roW(\\V w
Ligocic Toszcckiejl
v; rok u bi etacym planllje s i ~ dob..Oliczen ic budo"''Y ehodnika \1 KOlllli nie przy ul. Kolejowej oraz
uslugi w zakresie utnymania drog .
Najwicks 4y pmblem dotye;.:y spraw przepust6w pod zja7dami i odmu ll'nia rowow prLydroz.nych.
Przepi,y okldlajq jasno , ze odpowicdZJalny j es l wlaseiciel ,kt6ry zjazd obslllgUjC - dU70 jestlakich
zjazdbw , "-tore 'q niczyje - jest p robl~1l1 z uSla lenicm wlascic icla ,Wobec powyzsz~go zostan~ one
przekopanc i nndam;. il11 form." rowu. W lemael" rowO\\ przydroznych Pan Osman podkreslil , ~.c
bardzo li ezy na wspolprac'f zc Spelkami Wodnymi .
Pon Voce 'tarosta poin fo nnowal 0 prowadzen iu slymulacj i kosztowej dotyczqcej L.lIkupu ma'Lyn)
do czys zezenia pasa drogowego oraz rO\\ U.
Ponudto Pan Dombek w konleksc ie rClllonlu drogi 907 poinfomlOwal , z na Sesji Scjmlku
przyznano 201111n n remOI1l o(kinka od Boro nowa do "liewieszy.Zapowicdzial , ze wsp61mc 7
Bllm1istrzcI11 Toszka w dal szym c i ~u b~d <t s i~ przypominac 0 koniccznosci rcmolllU tego odcinka .
kl6ry z Niewieszy prLcchodzi prLez Toszek .
Radny KrzYSL.to f Elartnick i poin lo rmowal , ze przy drodzc powiatowcj 7 Paczyny do Pniowa byl
czyszezony r6w - radny sugcrowal \\'ewczas , ze nie przyn iesic to efcktu je:l:eli nie zoslanie
wyczyszczon), przepust . Zapropol1owal wyczyszczenie przepustu i obci~zenic kosZ1lUn i
wlaScicicla.Kolejn3 sprawa poruszona prL.ez radnego do tycz;yla chodnika w Paczynic .
Etap 7,akOl1czony pomi"dzy kosciolem , a szkol<t jest po okresie gwarancyjnym ,byl poprawio!lY ,
ale w dll!szym ci~gu osuwa si~ skarpa. JlIk wygl<jda dalsza przyszlosc tego chodnika chodzi 0
odcinek od kOSci ola w kierunku u1. Pniowski ej. Ponadlo ra Iny podkreSil. ze na fi nansowalli~
budo"'), 50/50 naszej gill iny nie stae.
Voce Srarosla stwicrd zil , i .e tema! fin ansowania byl juz nieraz poruszany.JcZe li chodzi 0 bicdniejs7c
gm iny to mOle wziqc pod uwag" doched na I micS"Lkmica.Jako inicjalOra lych lILialali
zaproponowal grup~ G-8 • ktera moi.e ten lemat poruszyc , wypracowac stano\\ isko i je ULasatlnic.
Odpowiada.i'l.c na uwagi radnego Bartn ickiego. Dyreklor ZOP poinfOnllOWal , I.e pon iewaz nikt sit;
nie przyznaje do przepllstu zostanie on usuni"ty.Chodnik byl poprawiany - fllkt , i.e nil'
zaprojektowano ciqgu kallalizacyjllcgo 1 kazd" wejkie na leren prywatny - to problem!.Jczdi w
dalszy m, ci~tl cos si" b"dzie dzia·lo 10 b<,:dziemy tlsuwac.
Micszkanka Gminy Pani Student poinf'ormowala , ze z rowu na Wrzosach \II kicrunku do b,lcgo
Mlyna ws:cyslko si" wylewa i plynie drogllMieszkanicc Gminy Pan Podkowa poinfomlOwal • L.e 113 u1. P prLccznej w okolicy stacj i
translbrmatorowej nie d 5i" przcjsc z asfaltu na chodnik .Pan Podkowa zwreci l >i~ 0 1l3s}panic
kamienia w to micjsce .Pa n Podkowa poinfoml\)waJ ,i.e po nasypaniu kam ien sam rozplantujc.
Pan Osman przyj'l.i do wi adol11osc i propozycj<; Palla Podkowy.
Radny Morcinicc l.•apyllll : jaJ.. odsniezanic dr6g i chodnikllw przy drogach powiatov,'Ych - 111;1 si~
do utrZj mania czystosei.
Pan Osman wyjaSll il , je Z odsnic7..aniem nie bylo prohlemu I jedyn.ie 16i 17 stworzyl L.3grozenit: ,
ale od tego momentll b) 10 wszystb..o w por;.:qdkul - natomiaSI czystosc 11a chodnikach nalc:zy do
wlascicicl i nieruchomosci.
W odpowit!Jzi l1a zapytallia radncgo Cedzicha - Dyreklor ZDP poinfonnowal , zc pnwiat nie
wlnscicie1cm eieku \V l:3ogu5zyeac h tylko przcplUilu . ktory zostanie uporz'1dkowany , nUlomiast
w Ligocic Toszeckicj przy odm ulcni u r<)wow zrobiono juz bardzo duzo i to co b)lo koniec7n<'
zostalo aobionc.
Radna Jnga Potkowa stwierdzila . ze lU<!chaniczne ~zyszczenic to bardzo [ajna sprawa, ale na
rowach , klere byl y wyczyszczone z krzewew 1 w Wilkow;czkach czyseil prJcownik prac
U7:ytycZJlych 1 .Dalszy odcinek z Toszka do Wilkowiczek jest 7..arosni<;!IY krzewarni .Pani Potl-.OWJ
podkrdliia, I.e od 4 lat pros; 0 wyczyszczcnie tego odcinka.
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Ratlny Ilerbert Kocur 7..1lproponowat , aby plotki prlcciwsni.:gowc na odcinkll od Skal d
Ba!car70\\ic byly lIslawifll1e od slrony zachodni ej .
Mieszkan iec Gm iny P 311 Wroblewski w temncie scie2.ek rowerowych zapyw l : ilc z tego projeklu
przypadn ic Gl11 ine Toszek ?
Voce Slnrosta wyjasnil . ze po przeprowadzonym przetargu - GllIina zoslan ic poinlormow:ma , w
kl6rym miejscll b~d'l sciczki .
Soltys Ciochowic Pan Ewal d Laksa zwr6eil si~ po raz kolejny 0 roz\\~<!ZUnic prohlemu dOlyc7.'lCegn
dragi do so1ectwn . W S)1IUlCji gdy przejazd kolej owy jest zamkni<;ty - miejscowosc jest odci~ta od
swiuta, gdyz droga ma tylko wjazd . a nie ma wyjazdu .
Pan Dombek polwierdzi l wypowiedz Puna Laks) , ak podkreslil , ze jest tam obiekt mostow)" ,
kl6ry w picrwszej koLcjnosci . aby uporz<jdkowac spraw,< drogi nakzy przebudowac.Radni
powiato\\i z Icren u gminy tukZe wa!cz'l w Pllwiecie 0 modemizaej" moslu i remont nawierzclUli
w /w drog i .Aby m6e 10 zrea Jizowac po lanujc 5i" wystqpienie do Narodowego Programu
Przehudowy Drog Loka lnych .
MicsLkaniec Paczyny Pan Zarzccki potwicrdzil wypowiedz radnego Barlnickicgo dotYCl4.cll
chodnika \V Pacz) nie i dodal , ze praklyczn ic w 113 chodn ik si~ rozpada . a nikl nie lrakluje t.:go
pow3Znie Ponauln z"Tocil s i ~ 7 p),lall iem : e:q jest mozliwolic poprawicnia oznakowania lla drodze
powialolVcj \V Pat,zyn ie .
Dyreklor ZDP poinformowal , ze poprawicnie oznakowania zaplanowano na rok hie7.1!.cy.
W odpowieuzi na pylani e Paml Podkowy dotyczll.eym pasow przy ORACW - Pan Osman
\vyjasnil . ze o7.nakowanie poprowad7ono prawid lowCl , ale micsz.kailcy nic respcklui'l
zamalowanych w)'sp.
A ....S

Z-ea Koml!Jltanda Komisariatu Po licji w I'yskowicaeb nadkomisarz Maciej Herei.niak
przedslawil nowego Kicrowni ka I'osterun.k.u 1'01 icji w Toszkll aspiranta Arkauiu5za N oWllka klor)
do lej por)' pracowal dla dobm dla gminy Wiclowics. I'ropozycja likwidacj i Postcmnkll , ktora
przez pcwicn ens przyeichla - tcraz wiemy , ze ana nas\;\pi.W zamian za to pows lanie ][ rcwir
dzie lnicowyeh - Kicrownik h;:dzie jedcn na Irzy gminy I Toszck , RlIdziniec • Wielo\\id I.
Pan Arkadills7. Nowak dodal • Zt: licZ) na dobra wspol prac~ z Blirm islr.rem i Rad'l Miejski.\.. a takZe
z placowkam i o5wiatowym i gminy.Przy dohrej wspolpracy osi<[ga si" lepszc wyniki .
P rzcwodn icZ<jcy Rady podzi\'kowal zoproszonym goseiom za lIdzie.lone informacje i zaproponnwal
5 min przerwy .
Obrady Sesji opuSeil radny Krzys7.tof Ban.nicki. W glosowanie b"dzie braiD udzial I:! radnych .
Po prZCf\\ ie :
Ad.6
Radn i rUe wnidli llwag do prolo kolu z ostatn iej Sesj i.
za pn.)>jl;!ciem prnlokolu gfo.«""ulo J1 f«d/lycll
pfzedll'

0

0
oslalniej Scsj i losm] przyjyty j edno~losnie .

lV.tLf!),IIIUlo IiI{ (I ff I:loSll

P

to~6 1 Z

AIl .7
J.Rodny Adam Konieczny :
aJ poinfon110Wal . ze mimo \\"czcSniej szego zgloszenia Ilislapad I w dalszym ci<[gu nie S'l
\ 'ci~lc kl7.aki prZ) drodze na Grab i n~ .Ratlny podkreSli l ,ze stanowi'\. am: zagr07eni~ ula
ruchu
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h/ 7.apytal : nnjakim elapicjest budowa kanal izacji
cl j ak v.-y[;l'-toa sprawa poboc~y \\ Sarnowie - row nie istllieje - woda plyn ie ruog«
2.Radny Eugcniusz Kuc :
aJ poinfo(l11()wul . 'i.e na ulicy Dworcowcj micszkai1.cy chodZll, drog'l_ gdyi: chodnik jest zalany
wodq
bl zapyw l : ktn pndj'll decyzj ~ przekazywania srodk6w finansowych 1)>1 dozywiflnic dzicci do
ri1,k rodzico\\ ? - nigdzic t[l~ ich praktyk s io: ni e stosuje . Dz i ~ k i temu ilose obiodow spadla

02.000
poin[ornlowal , zC na ul. Gornosl'l.skiej powyzcj posesj i Pan a Goli przy studziencc jest
w} rwa , ktora stwarza zagozcnie dla ruchu
dJ pOllown ic zwrocil si~ 0 odpowicdz n3 p)'tanie : czym kierowal sit< Bumlistrz podejmujql: taJ..q •
a nie inn't dccyzj y w sprawie Pana Zadroznego
3.Radna Inga Potkowa \\ nlOslJ interpe lacj~ dotycz&,c&, ci~zkich saTl)ochodow w07<tcycl osady
sciekowe drag" Kotliszowicc - Wilkowiezki .S8mochody sic utopily - przyj echaly cI~zkic tmktory
shy je powyciqgae .Obecnie droga jest w stanie katasrolaJnym .Radn8 zaproponowala postawienic
znaku "ty lko dla ruchu lokalncgo" I to zbyt w'lSKa droga!.
4.Radny Krystian Cedzich :
aJ z.<lpytal : J..iedy zostanic ustalony \\ laSc iciel cieku wodncgo w Boguszycach - trwa to jUi zh} t
dlugo - mics7..kwlc y z powodu podtopieli S'l nlo.adowoleni
Ponadto radny 7..wr<ic il s i<,; 0 llsta lenic wla.';ciciela z drugiej strony w kierunku do Puna Mendli
- cick jest niedroi.ny
bl kolcjnc pytan ic mdncgo dot)czylo : jak ie kroki podj~t o w sprawle ustalenia \\lasciciela
rozwalaj'lcych si~ budynk<\w w LIgocie Toszeckicj
5. Rodny llerbert Kocur poinformowul, ze w Kutu li nie - NakJo drogajest jednyrn ,ieki~m vodnym
- woda przechodl.i przez podworka j podtapia mieszkaIicow
6.Raul1) Tndcusz Kobicrni~ :
aJ zwrocil si~ 0 \v:"stosowani pisrna do Zarz'ldu Dr6g w sprmvie ust:lwicnie znaktJ na
skrzyiowaniu ul ic Kolejowej i WieIO\\ iejskiej
bl oraz wystoso\\wlie pisma do Poezl)' Pols kiej w sprawie zmiany ust3wien ia skr7..ynck
pocztowych , ktore przyslan iaj'l. \VJdocznosc
cl r (1in fomlowal 0 za lewan iu podczas roztopow od slrony til. Wilknwick ie j I budynck komllnalny/
poscsji Pan a Swac7yny (ul. Sltlwackiego I" (
dJ poinfomlOwal 0 uci¥liwym stallie ul. Poprzce zncj - szczegolnie w okol icy stacj i
lransforl11alorowcj - leren jest gr7<\ski - radny zaproponowal wysyran ie w t}J1l micjscu
kamicnia - Pan Podk owa zobowi'l.za l 5i ", , 'L~ rozpluntuje
e/ 7..wrOc il si~ 0 ustawienic na ti l. Poprzecznej znaku ograniczcnia tonazu do 3,5 t - za ")j'ltki~m
mieszkallcow
[ I POdCZllS dcszczu zatoczka przystanku autobusowego przy SP w Toszku jest zalewana wod'! .
Woda CZ;ysto splywa po lygodnill - radny z\\'Tocil si;y 0 udroznienie kratki 5ciekowej
7.Radn) Marcin Kwusniok :
al 7..wr<icil si~ 0 wyslowania pisma do WZ[R U , klory jest wlasciciekm Potokll Pnio\\'skiego
n inIL'rwcncj<;: IV sprawie zagrolenia . klorym s ~ wyrw)' j si ~gaj qcc do dna Potokll lila srodku
moslkll W oklicy posesji Gu la - Pyka
bl zaapclowal 0 jak na jszybsz.c uruchomicnie Spolkj Wodnc.i , ktora jest nlc7..b~dna - nil. W
Pni owic woda z 1'61 plynic pzrez podw6rka posesj i , a nie przez rowy
8.Radny lrcneusz Kokoszka z.wrocil silt 0 infornlHcj, dotycz&,C'l cz<\Stkowego remontu drog : na
Jakim etapie j ~s t ro zstrzygni~cie przctargo\\ e '? kied y rozpoczn<t sj~ peace
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Ad.S
1.Pani Pos!uszni.l : poin fomlOwal a, ie na cieku wodnym w PiSar,LOWicacn rosnie ok. 4() olen 
planowane jest \\ )cZ)'szc7enie - zrobiono projekt - ezy uzYSk[U10 pozwolcnie na hudo,,' ~?
:2. Pani BukO\~ska :
3! w zwia.zku zc zsla~zallylU wczeSniej problcmcm dotyczqc) m chodnika przy u l. Morcinka ,
zostaly \\'yci~le drzewa - i co dalcj?
bl poinform owala, ie na srodkll parkingu przy Killbie Zamkowiec poslawionu dULY kontencr
I pono~ lla gnu I .Kontencr ten ll1ocno ulrudnia funkcjonowanie , blokuje wcjscie , a lakz"
slafl()\\i pro blem przy odSnie7.anill
3 ,Pan 1-lariusz Podbrozny - przcds(awil swoje stan owisko do z1ozonej skargi l1a dzialalnosc
Bunnislrza T05Zka .Radni Ol rzymali po egzemplarl.u pisma.
4.Pan Zadrozny po\\'(ol7.yl swoJe pytanie z poprzedn iej Sesj i : jah.ie korzyki ma Imina l (yllliu
(ego , ze dzialk<; dziertawi Pan Oo la, a j akie bylyby w ma im przypadku?
5,Pan Wrohlewsk i :
aJ dot.s(anu budynku D\\or~" PKP . ktory przynosi wstyd mieszkancom
bl kieely ro7.poc7n'l5i, obrady Mlodziezowej Rady ?
( co zosia lo 7robionc rrzez dzial Promocji ?
ell dol. wycinki drzc:", na bascnie. Tereo zostnJ wykupiony - abstrahujq,c od lego . zc jest on
niczabczpicczony - to w l a~c i c icl , aby cos tam zrohic motywuje to konieczl1oSci:t wycinki
elrzew , a zdaniem Pan a Wrnble" skiego drzew(1 nalezy "hrunic
6.PaIll Potempa :
aJ zglosi 10 koniec7l1ost zrobicnia drogi na Wrzllsy i z\Hocila sii; z proSh'l. , aby przyjcchac
i zobaczyc i1c I(I III jest dzillr
bl micszkanka zwn1c,la sii; taki,c 0 zrobicnie od szkoly 50 m cbodnika , aby dzicci z Wrzosow
nie J11u5i~ 1 przechodzic zjcdJlej strony ul iey na druglt ,Sytuacja taka jest nicbezpicC7na z
lIwagi na duzy ruch na lej drodze .
Soltys z Paczyny stwierd zil , :LC droga na Wrzosy 2 lala temu by la popra\\ iana I wysypanu
knmicn i pr/cwalcowano I.
Przcwodn ic7.'l.cy Rudy zaproponowal wno\\ienie si~ n3 srotkanie .
I'an i SIude11l kolejna micszkanb Oll1i ny podkrcslila , zc mieszkruieom ehodzi 0 wytyczcruc
drogi i poloienie asfaltu,
7. Pan l'odkowa :
aJ zapy(al : ezy w Z 'i'tzku 7 777 coczn iq naelan ia Toszkowi pra\\ micjskich - planuje s i~ jakics
obchody tcgo jubilcuszu
bl kole jne pytrulic dotyczy lo : ezy 5'tjakics zamiary , aby cos zrobie w sprawie profanacji
mogily , w kt6rej spoczy\\~ oJ.... 3500 Ilidzi .Pan Podkowa zaapciowal 0 szacunek dla
zmarlych i zapropollowal wy>(osowallic pisma ponugl<Y'tccgo dll Wojewody
cl w zwi¥ku ze 7107,o nym pismem w sprawie ul. Poprzecznej - zaprupooowa l spotkanie.
Przewodl1ic7,~cy Rady zaprosil Pana Podkow<; l1a czwalek godz. 15 .00

AII.9
I.Sohys I'luiruczki Prul Radoslaw Makowczynsh.i poinf{Jrmowai • ze krzaki 113 Grabinj~
/ imcrpelacja radncgo Koniecznego / s't wycinane przez pracowlliku P I1lC spo lecznic 
u-z.ylecznych '
POlladlo Pan Makowczy'is~i zwr6cil sift 0 Lldzielcnie odpowicdzi pisemnej lIa \\niosek do(ycz,\cy
dofinunsowan ia do zakonczellia krye ia rowow w soleclwie.
AII.tO
l3urmisll7. Toszka przedstawiJ sprawozdanie z pracy w okresie
Sprawozdanie ~,al1o\Vi zal'tc7n ik do pro(oJ...0 Il1 .

m i ~dzyscsyjnYl11

7

Ad.1I
Przewodn i cz~1cy Rad)' M iejsk iej w Toszku I'anlrcneusz Kokoszka odczytal P lan Praey Rady
Miejsk iej na ro k 2012 i poddal go pod gIOSOW311i c :
za pl7"vjl:ciem glosowalo
12 rar/nyc"
flneci,,·
0
11'.\"117.),111(//0 sir {J(/ g/oslI
0
Plan Pracy Rady Micjskicj w Toszku nu rok 2012 zostat przyj<;:ty jcclnoglosnie i stanowi za l ~c7..l1Ik
do protoko lu.

Ad.l2
PrzewodnicZ<lcy Komisj i hudzctll . rozwojLl i rolnictw a przcdslawil propozycj<;: p lanu pracy kOlllisj i
na rok 2012 .
P rz~wod nicnlcy Rady poddaJ ",i w propozycj«; po d glosowanie :
ZI1 pl'l..lj~cil'.lII pia/III prl1cy Komisji glosoll'alo
12 riu/nyc"

przecill'

0

"'ltrz),1IJ1110 )'il/ /Jd gills II

0
Plun Pra~y Komisji buJ:!:etGwej nn rok 201 2 zostal przyj~IY jednogtosnic i stanowi zalqcznik do
protokolu.
Przc\\odl1icz~cy Kom isj i oswiaty i kuJlury przcdstawi! propozycji! p lanu pracy Komisji ria rok 2012
Przc"odl1icz qcy Rudv poddal w/w propozycj~ pou glosowan i~ :
;:a pl7"l'jfciem p/IUIII PNICY K omisji g /osowa/o
12 rat/ilycil

0
0

przeCIII'
wsll7.yma/o si-: od g/oslI

Pl an I'racy Komisj i osw ialy na rok 20 12 70stal przyj~ly jednoglosnie i stanowi zalq,cZlIik do
"rotokolu.
l'rzewodniczqcy dorazllcj Komisj i ds. Polityki Mieszkan iowej przedsluwil propozyc.i~ planu pracy
Komisj i n3 ro k 2012
I'czel\oulliczqcy Rady paddal w /w pro pazeycj" pod glosowanie :
w pr1J:ircil'm plallu PTllcy Kom isji glosowalo
12 radllj'ch

0
0

przeciw
wslnYlllol" sir oil glo.m

Plan Pracy do raznej Komisji ds . Pol ilyk i Mic5zkalliowej zostal przyj~ty jcdnoglosni~ i stanow i
zalq,czni k do prolo~ot u .

Ad.13
przewodni'Z<1cy Komisj i blldzet(lwcj - odczytal 1 strom, spo5trzcZcn swojego 7 stronicowego
sprawozdania I calosc w Bi llrze Rady do wglqdu I z pracy Ko mil\ji za rok 201 I
Prze wodlljC7.'lCY Rady poddal wI", SpC<lWozdallie pod glosowallie :
w przyj(!ciem glosoll'olo
J 2 rtlllllYc"

przeciw

0

wsrnymalo sif od gloslI

0
Sprawozdanic Komisji budzctowcj przyj<;:l0 jednogJosnie .Slanowi ono 7..aiq,cZI1.ik do protokulu.
Przewodn iczllcy Kom isj i osw iatowej przedstawil sprawozdan ie z dzialalnosci Kom isji w roku 2011 .
Przewodnic7.<1,cy Rady poddJI w/w spw wozdanie pod glosowan ie :

za pr~:Nciell/ glo.~ow(l/o
przec, II'
",sll7.)'1I/1110 sir od glom

12 rat//lyc"
0

0

Sprawozdanie z pracy Komisj i oswialowej przyj~1O j ednoglosnie .Sp rawozdan ie slanowi z-uqczn ik
do protokolu.

1/

Pr7cwod nicttl,cy c.loraine,i KOll1i~ i ds Polityki Mieszkaniowej przedstawil sprawozdanie
Komi,j i w rol..lI 20 II ,
I'rzewodn icZ4c)' Rady roddal wilV sprawozdanie puc.l glosuwanic :
;;0 (lrZJ:irciI!JII glusnwolo
12 ratillYc"
pneci",
IVsl nYJllll io silt oti glnsll

. prawozJanie zostalo

7

pracy

0
0

prz,)j~tc'l ednoglosnic

i srano\\ i zall1.czni k tin protokolu,

Ad .H - Projckty uchwal do zalwierdzcn ia tio kOllsultacji :
- Projel..t uchwaly W 'lpra,,;e : PrLyjltcia Programu Gospodarowania Zasobcm Mieszbnimvym
Gminy Toszek
Pr jcl..t byl om3wian y n3 posiedzcniach Komisji stalych Rady Miejskicj ,
Komisja bud7ctmva i KUl11isja nswiat)' nie wniosly \Iwag Jo trdci w/w projeklu
Przewodnic7-'-1,cy Rady odczytal uchwal~ i poddal jq pod glusowanic :
za zarwil!ri/<:elliI!JII projdtll glO!if)lI'aJQ
J 2 ralillycil

0

przeciw
",,\'lrzYlIllllo sir ad glosu

0

WI" projcl..r zo>taljcdnoglnsnie zatwierdzony do konslillacj i.
. I'rojekt u~bwa ly w sprawie : zasad wynajl110wania lol..ali wchodZ4cych W sklad mieszkaniowcgo
za.~obu Gminy Tos zek
Prnjd..t by l om3" iany na po,jedzcniach KOl11i~ i stalych j{ady Miejsk iej ,
Komisj a budzctowa i Komisja oswiatowa nie wniosly uwag do om6v"ioncgo projektu,
Przcwodnic7:tcy Rady oJczyta l llchwal~ j poddal jq pod glosowanie :
ZlI ZlIMil!rdzellielll (lrnil!i.tll do glOfnll'lll(l
przecilV
1V5117..\'1111110 'ir 1111 glosll

-

12 mtillycll

0
0
W I" projckt zosta/ jcJnoglosnie zalw icrdzony do konsuitacji ,
- Projekt uchwaly \v spra\\ ie : zasad gospodarowania nicruchoillosciami slanowiElcymi \\ laSHost
Gmin},
Projckt by l 01l1Uwlany an posiedzeniach KOllli~j i stu/yeh Rady Miejskiej,
Komisja blld2.elOwa i Komisja oswiaty nil! wniosly uwag do w/w projektu ,
Przcwodn.ic7..qcy Rady zwr6cil silO z propozycj'l . aby nicczytac calosci uchwaly :
ZO (lrzyj~cil!lII propo,ycji glosowalo
J2 radllyclt

(lnt'ciJ>'
w,,'lrzYlllulo

sir nd glllSU

0
0

PrzewodnicZ4,cy Rad) poJda l powyzszy projekt pod glosowanie :
12 rollI/yell

;11 :olll'ierrtz,!IIil!fII (lrojeAtIl g losl/IvlIln
przecill/
IVs1rzYIII1lln sit{ ad glosll

(}
0

Projekt Z()slai jcdl1oglosnie 7.atwicrdzony do konsultacj i,
- Projekl lIchwal) w sprawie : okreslenia "Programu opieki nad ZwiC'L~tam i beldol11l1ymi oraz
zapobiegania bezdomnos~i zwier.lqt na terenie Miasm j Gminy Toszek w 2012 r
Pflljekt byl omawiany na posieJzcniach Komisji slalyc h Rudy Miejskiej ,
Komisja blldLetowa i KOl11isja OS\\ iaty nie \Vniosla uwag do om(l\\~onego projcklu,
Przewodnic74cy odc7ylal uchwal ~ i poddal .i'1 poJ glosowanie :
;;0 ZlIIwil'n/:!miem projl!ktll glos()Jvllln
J 2 ratlf/yell
przeci...
Ii
II'Sll7"l'lIIlt/O ,fir od gloslI

0

9

Projekt zosta l zatwicrdzony j~dnogl osn i e i stanowi zal<tcznik do protoko!tl.
- Projckt uchwaly w sprawie : 7.asad udziel ania sp61kom wodnym dotacji cc lo\Vcj z bud2eru
Gminy Toszck na biczttce lI t17.Yl11an ic wOJ i u174dzen wodnych • 1rybu Postl;pO\>ania VI spra\\ic
udzie lenia dotucji • sposobll ieh rOLlicLania i sposobu kontroli wykonania z.1dari
Proj ekt byl ornawiany na p()siedzeniach Komisji stalych Rady Micjskiej.
Komisja budi.etowu i KOl11isja o~ \\ i aty nie wniosla uwag do om6\\ ionego rrojd,tu .
Przewodnit:zqcy Rudy zwr6ci l s i ~ 0 mozl i\Vosc nieczytania uchwaly w calosc i :
:a pr1J'ircicm proPQ-:;'I'cji glOSQ1V1IIn
przecill'
wstrZYl1lalo sir od gloS/l

12 rat/nycll
0
0

PrzewodnicLQcy poddaJ PO\\ yzszy projekt pod glosowanie :
:(/ l allVien/:elliem gl().wwal(}
pTzecbv
1I'1'lrzynw/o "ir (}t/ g/Olll

/1 rumlyell

0
0

I'rojekt 70stnl zalwierdzony do konsultacj i jednoglosnic i sIano wi zal<tclJuk do prutokolu.
Ad.1S - Podj«c ic u.:hwol :
- Projek1 uchwaly w sprawic : wyra;tenia zgody na zawarcie porozumicnia w sprawie przej~cia
prowadzcnia zada,! z zakresu oswiaty dotycZ<jc)'ch doradztwa metodycznego i doskonalenia
nauczycieli 7.atrudnionych w placo, kach oswiatO\vych , db kl6rych organcm prowadz<tcyn jest
Gmina Toszek.
Projekl byl omawian} na po~ieJzen iach Komisj i stal ye h Rudy M icjskiej.
Komisja budzcwwa i Kom isja oswinty nie wnio$ la uwag do w/w projektu.
Przcwodn icz3.cy Rady odczytal uchwaJ« i poddal ill. pod glosowanie :
za pOlljfcil'1Il g/()SOJl'Il /o
12 radl/yell
I'rzecill'
0
I<",flr<.j'1/1Il1o sif IJIf g/o.m
0
Uchwala Nr XV 111180120 I:! zostala p o dj~ta jcdnoglosni.: i slanowi zal<tczni k do protokolu.
- Projek t uc hwaly w sprawic : okrdlcnia przystank6w kOIllWlikac}jnych , kt6rych wlaSciciclem
lub Z..arl4dzaj,!C)'Tll jest Glllina Toszek udost~pnionych diu opcralor6 w i przewomik6w oraz
uslalenia \\arunkow i zasad kOr7yslania z tych przyslank6w
Projekt byl poddo ny konsultaciom .ladna organizacja nie wnios la opinii do w/w projcktu
Komisje stale Rady zaakceplowaly pOW)'ZSl} projekl .Wniesiona uwaga dot. sprawdzeniajcdnego z
przys tank(\\\, , kl6ry zoslal pominicr1Y \\ wy kazic - zostala llzupelnionJ.
przewodnicZl\cy Rady odC7)'lal uchwale i poddal j 'l pod glosowanie :
lit podj(!cielll g/osoll'alo

/2 radl/yclL

przeciw

()

0
Uchwala Nr X V 11118 1120 12 zostala podj"ta jeunoglosnie i stanowi zal<tcLni k dn protokolu .
- Projekt uchwaly w spruwic : uSlalen ia swwki za korzystanic z przystank6w komunlkacyinych
Projek l byl poddany konsultacjom .Zadna organizacja nic wniosla opimi do w/ w projeklu
Kom isje stale R"dy zaakceptowa ly uchwa l" ze slawk'!. oplaty w wysokosci 0.05 ,J
Przewodnicz'lc), Rad), odczytal uch\\'al ", i poddal j<1, pod glosowan ie :
II·SII7.j'IIlUI(/ sit! or! g/Olll

Zll

p(}dNcil!lIl gIQSOWll/O

przeciw
II' Irl),1110/0 sir

od glom

/ ] rudl/)'ch

0
/J

Uchwa la Nr XV IJI l82120 I ~ 7.()stala podj~ta jednllglosnie i stanow; zal<1,cznik do protokolu.
- Projek1 uchwaly w sprowi.: : oplaty za wpis do rejeslru :dobkow i klub6w dzicci,cych
Pwjekt byl poc/dany kllllsultacjom.Zatlna organizacja nie \\Iliosla opini i do w/w projcklU.

10

KOlll isje slale Rady M ie i:;kiej zaakceplnwaly uchwale i uSlalily oplat~ ~.a wpis do rejeslru zlobk6w
i klub6w dz'icci~e>'ch w wy~oko~c i 10% minimalncgo wynagrodzenia .
przewodnic7-'tcy Rady odczytal uchwal\, i poddal j'l pod I,;losowanie :
;:0 podjfciem gloSOIVlI /O
12 rodl/yclr
przeci...
0
H'Slr;.yrtrll/O ~'ir ad gl0511
0
U hwal' Nr XVlll183120 12 zoslaia podj~lajednog tosn i e i slanow i zalq.cz:n ik do prolokolu.
- Projd.t IIcb" ltly IV spraw it: : Zlnian), uchwaJy Nr XXIlI221 /2000 Rudy Miejsk icj \\ roszku
z dnia 16 wrzeSnia 2000 r. 1 dol. Strategii Rozwoju M iasla i Gminy Toszek f
Kornisjc po zapoznaniu si" z projeklem zaakceplowa ly proponowane zm iany.
Radny Marcin Kwasniok zaproponowal ,aby w uchwa le czytac lylko Ie pllnkty do kl6rych
wprowadzono zlll iany.
11 rmlllyc/r
zo pfZ)ircielll propol.!,cji radl//!go Kwastrioko glosowalo ()
pnecill'
wslrz.l'lIIal o ~hf (Iii g/osli
Propozycja zoslsla pfzyj<;la j ednoglosnic .
Przewodniczqcy Rudy odczYlal uchwal, ze zmianami i poddal j~ pod gJosowanie :
:a podjl:cielll lIelr rva ly gl osmva/(J
J1 radn)'c/r
przecill'
0

o

fII.<trZYlllalo ~'i~ ad Kln.1'II

0

l lch wala Nr XVIlf 184120 12 zostala podj~lajcd noglostlie i slanowi zaJ~cznik do protokolu .
. Projck! uchwaly W $praw ic : rozpatrzenia skargi na dzia1a lnosc Burmistrza Toszka
Przew()dnic L~cy Kom isj i Rcwiz)jncj po przeprowadzeniu pOSI~powo.l1ia dowodowego przedslawi l
Radzie Micjskiej Slllllowisko W!"j sprawie.Stanowisk jesl zal'1,cznikielll do niniejszego proloKolu
Pm!" odnicUl,cy Rady Quczyto.l llchwa!« 0 bczzasadllosci skargi i poddal j<j pod glosowanie .
zo podjrcielll ue/rlVlIl)' glo.\OlValo
8 radnych
prud",
3 radl/)'ch
II'st rZYlllal sir od glos/(
I fIIdny
Uchwa la Nr XV 11/1 85/20 12 zo,tala pouj<;la wi"kszusci~ glos6w i slanowi zal~cZllik do prolokolu .
. Projekl uchwaly \V Sp ril\\ i : odwotan ia S karbnika Gllliny
I'rojckl byl omawiany no. posiedzen iach Komisj i slo.lych Rody Micj skicj.
a Scsji Skarhnik Gillin) po informo wo.l , ZC z\Hocii si~ do Bunnistrza z prosbi\. 0 odwolanie 7e
wzgl,d6w ("obisl ych.Podzi~ko\\·111 Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za dobr'l wspbtprac<;.
Przewodnicza.cy Rady odcL)'1.31 uch wolQ i podda!.itt pod glosowanie :
za p/llljrci/!III IIdr "'Illy g/O.H)U'O /O
9 radllycft
przeciw
1 radII)'
Ivs/n,J'lIw /O si~ oil glo.m
1 rllt/IIYc"
Uchwala Nr XVIII 186120 12 zostala podj~la wi~kszosci~ glosow i sranowi za1itcLluk do protokolli .
W 0 radach Scsji nast'IPl lo 5 m in przerv.:y
Po przem ie :
Obrady opuse il radny Marcin KwaSniok.Obecnych jest I I radnych
Ad.16
7godn ie 7. in lom1acj~ przckazan'l nu ostaln iej Sesji Przewodniczltcy Rady odczylal pismo
skierowanl! przez Burrnislrl.a loszka do Palin Piotra Zadroznego w spra\\~e dO.iazdu do d7ja lki
or 325/68 .
Bumli slrz l O'zka udzie lil odpowied7i na in lerpelacje i Zap)1anja:

/I

1. Radnego KOlliecznego :
aJ w sprawic wyci<;cia krzak6w na Grabin ie - odpowiedzial j uz solt ys Plut.n iczki , kl6ry
poinfOlmowal . ze krlaki s't wyc inane przcz praco"llika od prac spolecznie - uz)'lecznych
bll c/ dol. kanalizacji i po boczy : w przyszlym tygodni u fi nna rozpoczyna komynuacj<c prac 
b~dziell1Y Illonitownc spraw<; poboczy - temli n za konocnia realizacji inwestycji do kOl1ca
sierpni a br
2.Radnego Kuca :
aJ V-ce Starosl<1 wspomnial , ze wyhieramy 5i~ w sprawie remo nlu drogi 907 . b"dzierny chciel i .
aby zrobion() r6 wniez chodnik
bl dOZywianic dziec i - 10 hyla decyzja kierown ika OPS - j Ulro odbcdzie si<;, konkurs na slanowisko
Kicrownika ors - po "ylonieniu h~dziemy rozmawiali , aby stare pr<lktyki w lemacie
d07.ywiani a hyly dalej slosowanc
di w sprawie Pana Zadrozncgo zos talo odczytane pi smo .
Radny Kuc poinform owa l . i.e Pan ZadroZny na prowadzenie clzjalalnosci dO Sla! leren od
ldeia i \\1cdy zwr6cil s i ~ 0 zapc\\ll ien ie dojazdu .z dnl giej sLrony , gdyZ leSe nie "vyrazil
<gody Ila dojazd z uticy G6mo~lll.sl-icj - 0 sprawie koniecznosci dojazdu L urugiej Slrony 
Pan BlInn i, la wiedzial
3. Radncgo Cedzicha :
aJ jako wlaSciciel cieku wodllego w Boguszycach w akcie notarialnyrn ligurujc SWIost\\(\
PowialOwe , bore do lego si~ nie przyznaje - czekamy nG OSWleCZll c us[alenia
.I ete li chodzi 0 drugi odcinck - to sprawdzimy wlasciciela
hi w lakicicl rozwalaj'lcych si, budynk6w w Li gocie Toszeckiej jest zagrani c4 Podalck placony
jest przcz Pani" z K Icszczow a i do niej b«dziemy wyst~powac 0 upoT7.-qdkowanie
4,Radnego Kocura - na lerenie Nak la hy!a przeprowadzona wizja - jenc7-e ra? pojedzic Pan
Cebula i po stora si« 71lalczc rozwi<p:ani e
5.Radnego Ko biern ika •
aJ \, spmwic oznakowani a ~kr;Gyzo wan i a ul. Ko lejowcj i Wielowiejskiej wyslqpimy do zarz'Idcy
drogi
bl w spra wie zm ianv lIsla \Vicniu skrzynck poczto>,!,'Ych na ul. Kolejowej zwrocimy s i ~ do
POCZIY Po ishiej
d dot - zalcw>lIIia po,~sji prLy ui. Slowack i~go 13 - Pall Swaczynu nie byl obecny podczas wizji .
j cszcz~ raz prac o wn ik pojedzie na "izj~ - to sprawa skomplikowana
dl w sprawi\! kami<:nia d la Pana Podkowy - to droga powialow3 - na Scsj i obccni by li
przedstuwi ciele Powialu
e! w sprawic lIstawienia znaku 35 t na ul. Poprzecznej narazie pzrcprowadzono k[)Ilsultacje
zjednym lllieszkatlCCIll . a b,<ul1. zc wszyslkimi
fI ul. Wilkowicka - zat oczka przysl<1nku aulobusowego wsp61nic z wlasc icie lem drogi poslaramy
si" cos 7..aradzic
6.Mieszkanki Wrzos 6w - na d:cien 2.03.br 0 godz 8 .00 zostulo U$lalonc spoLkan.i" na I-lQrym
wszystko zostunic omov",ione i sprobu jemy wypracowac rozwi'tzanie
7. Mieszkanki Pisa rzowic Pani Poslusz.ncj - projckt mmlly . ale sl1.jeszczc W!ltpliwoSci nalury
pnl\\~lcj .Uchwala 0 doli nansowaniu Sp61ek Wodnych moze ulmwic konserwa~j, ciek6w
g,Mieszkanki Toszka Pan i B ukowskiej :
aJ w legorocznym budzecie la inwcslycjajuz nie zdolalu s i" zilaidc i niejeslelll w slanie
obiecac ki cdy b((dziemy mogli j'l rcalizowac
bi sprawa d ot. Park ingu przy szaln i Zamkowca zostan ie wyja~nion a , r6"110czc~n i c Bunn i,trz
pllinfomlowa t , 7'<: [ 0 nie na,z konlener
9.Pan3 Zadromcgo - Bu{):n(sl(Z POilll'omwwa! , ;l;e k,wota z tYlu lu dzieri.aW)' wynosi 28 Lllrok

12
IO .Pana Wroblcwsk iego :
aJ budynek dworca jes t wlasnoSc iil PKP . Gmina moZe go przej'lc i doprowaJzic do lepszeg
St"11l1 . u gory S9 lokale mieslkalne . glllina nie ma takiej il osci srodkew , aby sama l1logla
wyremnntowac tcn obie kt . \l/ynegocjo w3no z PKP poslawienie na peronuch wial
przystankowyc h dl a podroZIlych
bl w tem ac ie Rady ~Iodziezowcj Buml islrl Toszka poinrorlllowal , ze konslI llOwal si~
z mlotlzicZ<\ w sprawie Icrlllinll \o\'Yboro\V - czekarny na odpowiedz
cI \V temacie Promoc.ii Burrnistrl. poinformowal • ze
. wsp61nie z przedsil,;biorcam i wydann prospekt promuj~cy Gillin\!
. t()CllI si ~ kon!>u lracj spolecznc w sprawie zalozenja refill wiatrowych . moze do konc"
roku udo si" wproC\adzic ZIll iany d Sludi ulll
- prowadzonc s:t rozmuwy rowniez z innymi in\\ eSlonuni ..iednak mamy male tcreoy
in\\eslycyjne lub w ob r~ b ic obwodnicy.
Rozmawiamy z Murszalkiem w sprawie prz.ckazoJlia ierenu bylego ogrod u przy Szpilalu
PsychiaIrycznym w Tos<:ku z prLeZJ13CZeniem ieh na rozszer/cnie Icrenu Kalowick icj Sleefy
Prl:cmysh)wcJ
di lcren basenu zost,ll w)'h.upiony przez prywulnego inweslora .Z uwagi n::l dul.e zagf(~zczenie
inweslor wystilPi l 0 llsuni~ck krzcwo w i wyc i~de nieklOrych drzew - dostal zgod<;.
Cala nicnlcholllosc b~dzic Icrenelll rekreacyj nym
II .Pana Podko\\ y :
- 777 roc7nica uzy~ kan ia przcL Toszck praw Illiejskich zoslanie \\<ykorzyslana \0\
organi zowunych imprezaeh . naru ie to niespodziauka
. sprawy zwiilzall c z mogi l« zm icrzajlt \V dobrym kicrunku .przedsir;biorslwo 1[AWEX
prLych yli s i" do propozycj i i b~dz i e mo2:.n a prowadzic prace . nie b~d zie problemu z
udOSIt;plli eniern lerenu .
Pan Pmlh.owa podkrcs lil, i.e chodzi 0 ponaglenie "'Ystosow<U1t! do Woje\\ody
12. oh)sa Phu:n iC7ki . pismo dol. krycia row6w zoslanic wystosowane.

Ad.17
Na prosbt; miesz.kanki Wt-LOSOW Pani Teresy Stud ent - Pr/ewodnicz.qcy Rady Miejskicj odcqtal jcj
pismo skierowanc do Burmislrlu oruz. Rady Miejskiej f 7.a1. do protok,olu t. Pi smo dOlye..:y drogt
c1ojaz.dowej do przys iolka .
Burmislrz T0SzkJ zwroci l si~ z prosb" do soltysow 0 zorganizowanic spolkan ia 7. mieszkaticami.
TCIll31cm spolkania b~ loby dofimmsowanie ! 85% I do budo\\ y prl.ydomo\\<ych oczyszczalm
scieh.ow .Bunnislrz zaznaczyl , ze tcrmin skladania wniosko\\ jest dose kr6tki .
Radny Eugeniusz Kuc przypollln ia[ . ze 3 razy z\\T3cal si" 0 ..:aproszcnic na ObC-dd)' Scsji
przcdstawicicli Vattcnfalla . jak dot"d nie.
Przc\\odniczilcy wyj asni l , i.e zaproszcnie zoslalo \")'s lanc i oie tloslaliSIll), zadnej odpO\\ iedzi.
Prl:cwodniczi\cy R:uly poinformo lVa l czlonkow Komisji ds aktualizacji Stratcgii R07WOjU Miasla 1
Gllliny Toszek. ze ko lcjllc posiedzeni e Komisj i ()db~dzie sic; 6.03.br 0 godz. 16.00
Po \\yczerp3niu pOflildku obrod Przewodn icZitcy Rady Pan lrencusl Kokoszka podzi~k()v"al
zebranym za udzia l i zakonC7):l obead)' sesj i 0 godz. :! l.50

