Protok61 Nr XXII/20l2
z Sesji N adzwyczajnej Rady Miejskiej w Toszku ,
kt6ra odbyla si~ w dniu lllipca 2012 r. 0 godz. 17.00

Porz'tek obrad , !ista obecnosci radnych oraz soltys6w stanowi't zal'tcznik do protokolu.
Otwarcia Sesji dokonal Przewodnicz'tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka , kt6ry
przewodniczyl obradom.
Pan Kokoszka powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art.14 ustawy z dnia 8 marea 1990
r. 0 samorz'tdzie gmirmym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn.zm. / na Sesji obecnych jest
14 radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwal
W obradach Sesji uczestniezyli :
I .Burmistrz Toszka
Pan Grzegorz Kupezyk
2.Skarbnik Gminy
Pani Krystyna Roszak.
3.Sekretarz Gminy
Pan Mateusz Pap kala
4.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
5.K.ierownik OPS
Pan .Jakub .Janiak
6. Prezes REMONDIS
Pan Bartosz Straszak
Pan Bernard Cebula
7.Kierownik IKP
8.Mieszkaniec Gminy
9. Inspektor ds.obslugi Rady Miejskiej
Pani Dorota Piecha
Przewodnicz'tcy Rady zwr6cil siy do Bunnistrza Toszka , kt6ry jest wni oskodawc'l. zwolania tej
Sesji 0 wyrazenie zgody na wprowadzenie dodatkowego pUnktu do porz'l.dku obrad : Wolne
wnioski .
Burmistrz wyrazil zgody na wprowadzenie punktu Wolne wnioski do porz'l.dku obrad Sesji.
Radni r6wniez jednoglosnie / za - 14 / poparli wniesienie porponowanego punktu do porz'l.dku
obrad.
Przewodnicz'l.cy Rady poddal pod glosowanie : przyj<;cie porzdku obrad z proponowan'l.zmian'l. :
14 rad/lych
za przyj(!ciem glosowalo
przeciw
0
wstrzymalo sii( od glom
0
Porz'l.dek obrad zostal przyj <;ty jednoglosnie .
Ad.2
PrzewodnicZ<tcy Rady Miej skiej poinformowal , iz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach wedlug wlasciwosci okreslonej wart. 229 pkt. 3 k.p.a przes lal do rozpatrzenia shag«
Pana Tadeusza Rams dzialaj 'l.cego w imieniu Pani Krystyny Kuclerewicz.
Przewodnicz'l.cy odczytal skarg<; .Po odczytaniu zaproponowal , aby post<;powanie wyjasniaj'l.ce
przygotowala Komisja Rewizyjna i przedstawila Radzie Miejskiej opini<; w lej sprawie .
za przyj(!ciem w/w propozycji glosowaio
10 radl/ych
przeciw
0
wstrzymalo sii( od glOSIl
4 radnych
Wi<;kszoscia glos6w Rada Mi ejska w Toszku zadecydowala , ze Komisja Rewizyjna przygoluje
postypowanie wyjasniaj'l.ce dotycz'l.ce skargi Pana Tadeusza Rams dzialaj'l.cego w imieniu Pani
Krystyny Kuderewicz na dzialalnosc Burmistrza Toszka i przedstawi opini<; w tej sprawi e Radzie
Miejskiej do rozpatrzenia skargi.
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Ad.3
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Pan Jakub Janiak poinformowal , ze projekt dotyczy
przyj~cia dotacji w wysokosci 114.250 zl oraz zabezpieczenia wkladu wlasnego w wysokosci
28.562,50 zl na realizacj~ zadania "Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne dzialalnosci
swietlicy dla dzieci i mlodziezy " dla pi«ciu juz istniej'lcych swietlic : w Pniowie , Paczynie ,
Kotulinie , Toszku i Samowie w ramach programu przeciwdzialania narkomani i i rozwi'lzywania
problemow alkoholowych w wojewodztwie sl'lskim.Dotacja dotyczy swietlic jut. istniejqcych l1a
powstanie nowych srodkow nie przekazano bo nie spelnialismy wymagan .W odpowiedz i na
pytanie radnego Koniecznego , czego nie spelnilismy ? Pan Janiak poinformowal , ze jeden z
wymog6w byl nie do przejscia , ale do tego tematu musialby si~ przygotowac .
W rarnach w/w srodkow planuje si~ zorganizowac polkolonie , wzbogacic ofert~ funkcjonowania
swietlic poprzez zakup sprz~tu i materialow do zaj«c , zabezpieczyc srodki na wyjscia do kina ,
teatru itp.W/w dzialania b~da.. obejmowaly okres od sierpnia do grudnia br.
Obecni na sali obrad soltysi podkrdlili , i.e nie byli informowar.i 0 przygotowaniach do konkursu ,
nikt 0 tym z nimi nie rozmawial , a bardzo ch«tnie chcieJiby w tym konkursie uczestniczyc • aby
dzieci z pozosta!ych solectw tez mogly korzystac ze wzbogaconej ofelty dzialalnosci swiet lic .
Radny Krzysztof Bartnicki skoro te srodki pochodza.. z konkursow i mo zna je wydatkowac tylko na
swietlice wymienione w projektach to pozostale swietlice nalezaloby dofinansowa6 .
Po zakOllczeniu dyskusji Przewodnicza..cy rady Miejskiej w Toszku odczytal uchwale i poddal ja..
pod glosowanie :
za podkciem Ilcflwaly glosowalo
13 radnych
przeciw
0
1 radny
wstrzymal si(! od glosu
Uchwala Nr XXII /233/20 12 zostala podj«ta wi«kszosciq glosow i stanowi zalqcznik do protokolu.
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Burmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy przyj«cia dotacji na dofinansowanie kosztow budowy
i modernizacji drog dojazdowych do gruntow rolnych w Wilkowiczkach - Lqczki oraz
przeznaczenia srodkow w wysokosci 7l.000 zl na przebudow~ drogi w Pisarzowicach I od posesji
P.Ring do ul. Wiejskiej I.Na wykonawstwo przebudowy tych drag planuj e si« przeprowadzenic
jednego przetargu.
Radni nie wnieSli uwag do przedstawionego projektu llchwaly.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal ja.. pod glosowanie :
za podkciem Ilchwaly glosowalo
13 radnych
przeciw
0
1 radllY
wstrzymal silt od glosu
Uchwala Nr XXIII234120 12 zostala podj«ta wi«kszosciq glosow i stanowi zala..cznik do protokolu .
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Burmistrz Toszka poinformowal , i.e projekt dotyczy przeznaczenia srodkow na :
- realizacj~ zadani a "Remont i adaptacja pomieszczen w budynku Urz~du Miejskiego w Toszku "
adaptacja pomieszczen po Posterunku Policji I przeniesienie ZOPO 1- kwota 18.000 zl
- realizacj~ zadania " Naprawa i czyszczenie rynien i rur spustowych na budynku Urz«du
Miejskiego w Toszku " - kwota 2.650 zl
- szkolenia pracownikow - kwota 2.000 zl
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu uchwaly.
Przewodniczqcy Rady odczytal uchwal« i poddal jqpod glosowanie :
za podjltciem glosowalo
13 radllych
przeciw
0
wstrzymal silt od glosu
1 radny
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Uchwala Nr XX!U23512012 zostala podj «ta wi«kszosci<t glos6w i stano wi zal<tcznik do protokolu .
AdA
Radny Janusz Konopka poinformowal • ze po ostatniej sobotniej imprezie w Toszku na ulicach
miasta mialy miej sce burdy i chuligatlskie wybryki - zakonczone interwencj~ Policji . Zniszczono
fontann« , powyrywano kubly, a lawek szukano przez dwa dni , a willl1ych nie rna .
Omawiaj~c w/w sytuacj~ radny podkreSlil koniecznose zainstalowania monitoringu.
Radny Krzysztof Bartnicki zapytal : czy ze strony Urz«du lub REMOND1Su jest rozpowszeclmiana
korespondencja w kt6rej jest wymieniane jego nazwisko ? , kto jest autorem tego pisma ? , )..to
pismo podpisal ?
Radny zwr6cil si« 0 odczytanie treSci pisma na dzisiejszej Sesji.
Burmistrz zaproponowal , ze pismo odczyta na nast«pnej Sesji , gdyz na chwil" obecn<t j cst to
niemozliwe i dodal , ze mialo bye pismo w kontekscie wywozu nieczystosci .
W odpowiedzi na kolej ne pytanie Pana Bartnickiego - Burmistrz odpowiedzial , ze pismo nie rna
podtekstu politycznego.
Radny Eugeniusz Kuc :
- czy zostalo wyslane pismo do wlasciciela drogi w sprawie remontu chodnika na ul. Dworcowej ?
- po raz kolejny zapytal 0 kosze na odpady ?
- zwr6cil si« 0 informacj~ w sprawie planowanej ekshumacji na terenie mi~dzy innymi !-IAWEXU
W odpowiedzi Burmistrz poinformowal • ze :
- w przeprowadzonej rozmowie z przedstawicielem woj ew6dztwa poru szana byla sprawa rcmontu
tej drogi w calosci l<tcznie z chodnkiem oraz koniecznosci~ budowy chodnika na II I icy
Wielowiejskiej
- sprawa koszy na odpady jest na etapie przeprowadzonego post"powania ofertowego - zam6wiono
50 szt ci«zkich betonowych koszy • kt6re zostan~ rozmieszczo ne na terenie calego Tos zka z
uwzgl«dnieniem wymien ionych przez radnego miejsc
- w sprawie ekhumaeji posiadarny jedynie informacj« , ze zostala zakonczona procedura wydawania
decyzji na przeprowadzen ie prae sondaZowyeh i w przypadku potwierdzenia - ekhumacji zwlok
Radny Jan Sopala zapytal : czy do rozmieszczenia koszy na odpady uj "to takze wioski ?
Burmistrz poinformowal , ze proces ten b"dzie realizowany przez dwa lata.W pierwszym roku
Toszek, a w drugim solectwa - przynajmniej w tyeh najbardziej newral gicznych micjscach .

Po wyczerpaniu porz~dku obrad Przewodnicz~cy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka
podziykowal zebranym za udzial i zakonczyl obrady Sesji 0 godz. 17.40

prOO~OlQWala
Doro~cha
j

