
Protok61 Nr 10/201 2 

z posiedzenia Komisji Budzetu , Rozwoju i Rolnictwa 


w dniu 22 marca 2012 r. 


Posiedzenie rozpoczl;to 0 godz. 16.00 

Lista obecnosci i porz'tdek obrad stanowi'tzai'tcznik do protokoiu. 

W posiedzeniu Komisji udziai brali : 

l.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3. Sekretarz Gminy Pani Maigorzata Porl;bska 
4.Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok 
6.Przedstawiciele firmy SMART 
Przewodnicz'tcy Komisji Pan Marcin Kwasniok powitai zebranych i przedstawil 
projekt porz'tdku posiedzenia. 

Ad.l 
Na sail; obrad przybyli przedstawiciele finny SMART: wiasciciel firmy , prezes 
zarz'tdu oraz dwoch architektow. 
Prezes firmy SMART wyjasnil , ze od diuzszego czasu firma ubiega sil; 0 
zmianl; planu zagospodarowania przestrzennego.Na terenie stanowi'tcym 
wiasnosc planuje sil; wybudowanie osiedla domkow.Sprawa dotyczy dzialki 0 
powierzchni ok 59 ha - z czego ok. 30 ha stano wi las .Firma planuje 
wykorzystanie pod zabudowl; cZl;sci nie lesnej - natomiast CZI;SC lesn't planuje 
sil; przeznaczyc na tereny rekreacyjne.Zagospodarowanie nast'tPi w kilku 
kwartalach - z czego jeden stanowi juz teren budowlany 10k. 3,7 ha ICale 
przedsil;wzil;cie nie ma charakteru zamknil;tego - strefa leSna bl;dzie 
ogolnodostl;pna.Konieczne jest podjl;cie uchwaly 0 zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, aby firma mogla przystapic do realizacji 
zadania.W tej sprawie prowadzono juz rozmowy z Rad't poprzedniej kadencji 
oraz mieszkancami Wilkowiczek. 
Z-ca Burmistrza poinformowala , ze dla tego kompleksu sporz'tdzony jest Plan 
Urz'tdzenia Lasu - czy jest on realizowany ? - drzewa zostaly wyszacowane. 
Przedstawiciel firmy poinfonnowal , ze calosc dokumentacji posiada pracowni a 
PLAN, a ponadto nie planuje sil; zagospodarowania terenu lesnego tylko Iqki 
i pastwiska porosnil;te samosiejkami. 

http:przestrzennego.Na
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Ponadto Pani Burmistrz poinformowala 0 zmianie arealu , kt6rego dotyczy 
pzreksztakenie z grunt6w ldnych .W pierwszej wersji zwr6cono sie 0 

przeksztakenie calosci tzn. ok. 36 ha - po negatywnej opinii Marszalka 
Wojew6dztwa Slqskiego areal zostal zmieniony na ok.16 ha .Jakie z tyturu 
zmiany grunt6w wplynie odszkodowanie do Gminy ? 
Przedstawiciel firmy poinformowal , ze to nie firma wyst,<powala 0 zmian,< 
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania , ponadto za wycink,< 
samosiejek si,< nie placi . 
Z-ca Burmistrza pokazala do wglqdu decyzj,< wydana przez Marszalka 
Wojew6dztwa i poinformowala , ze wszystkie materialy dotyczqce tej sprawy s<\. 
do dyspozycji radnych. 
Pytanie radnej Ingi Potkowy I soltys Wilkowiczek I dotyczylo kwestii dojazdu 
droga od strony Wilkowiczek jest drog<\. w<\.sk<\. i nalezy do dr6g sr6dpolnych 
jak firma planuje rozwi<\.zac ten problem? 
Prezes poinformowal , ze jest to droga gminna .Firma wystosowala pismo do 
gminy , w kt6rym zobowi<\.zuje si,< do bezwzgl,<dnego doprowadzenia drogi do 
stanu sprzed budowy , a takze do jej poszerzenia. 
Z pracownikami Urz,<du weryfikowano mozliwosc dojazdu w r6znych 
wariantach .D<\.zymy do kompromisu ,dlatego proponujemy udzia! finanasowy 
decyzja nalezy do gminy. 
Wlasciciel firmy podkreslil , ze nie jest zainteresowany sprzedaz<\.pojedynczych 
dzialek - jako dzialki budowlane , ale realizacj<\. calosci inwestycji .F ir ma jest na 
etapie szukania dewelopera - 0 szczeg6lach nie mozna m6wic przed zmian<\. 
planu zagospodarowania. 
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicz<\.cy Komisji podzi,<kowal 
przedstawicielom firmy za udzial w posiedzeniu . 

Ad.2 
Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok przedstawil informacj,< z wykonania 

planu finansowego instytucji za rok 2011 oraz sprawozdanie merytoryczne z 

dzialalnosci kulturalnej CK za rok 2011 i analiz,< dzialalnoSci dzialu BibJiotek 

za 20 II r. 

Pan Czok podkreslil , ze wszystkie zalozenia z roku ubieglego zostaly 

zrealizowane. 

Wymienione materialy s<\.zal<\.cznikiem do niniejszego protokolu. 

Nast,<pnie Pan Dyrektor przedstawil kilka informacji dotycz<\.cych tegorocznego 

budzetu. 

Kwot,< dotacji zaplanowano w wysokosci 970 .000 zl . W budzecie uchwaJono 

kwot,< 850.000 zl I w tym 150.000 zl na splacenie kredytu - dlug zosta! 

uregulowany I. 

Aby dostosowac plan do realnej kwoty dotacji nalezalo poczynic pewne ci,<cia. 


http:Przewodnicz<\.cy
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I tak mii(dzy innymi : 
- w Dziale Bibliotek wygospodarowano kwoti( 153.340 zl 
- na sekcjach niewiele - wykazuj'lc tendencji( rozwojow'lc - 700 zl 
- na swietlicach wiejskich ok 200 zl 
- na organizacji imprez 55.500 zl 
- w dziale marketingu ok 3.850 zl 
- nagrody i podwyzki 4.500 zl: 
- na dzial:alnosci pomocniczej 9.000 zl: 
- na remontach i wyposazeniu 19.000 zl' . 
- na zakupach srodk6w trwalych 27 .500 z1 
w ten spos6b doszlo sii( do budzetu w wysokosci 700.000 zl: 
W odpowiedzi na pytanie : czy jest pomysl: na zagospodarowanie pomieszczen 
po filiach bibliotecznych - Pan Czok poinformowal: , ze ma pewn'lc 'Jizji(, z 
kt6r'lc sie p6zniej podzieli , a mianowicie dotyczy ona stworzenia fil ii CK , w 
kt6rych prowadzone bi(d'lc zaji(cia edukacyjne 
Pan Kocur stwierdzil, ze cal'kowity koszt funkcjonowania CK to ok. 45 % 
koszt6w wlasnych - czy to sii( zmieni ? 
Pan Dyrektor stwierdzil , ze w zwi'lczku z tym , ze obiekt jest niedoinwestowany 
- to nie przewiduje zmiany. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Bartnickiego zapytal: : jak wygl'lcda sprawa 
kontraktacji uslug gastronomicznych w tym roku ? 
Pan Czok podkreslil: , ze ma nadzieji( iz tegoroczne zalozenia zostan'lc 
zrealizowane , aby bylo wii(cej trzeba doinwestowac. 
Radny Marcin Kwasniokpodjac jako przyklad gmini( WielowieS - zapytal czy 
jest rozwazana mozliwosc uji(cia dzialalnosci swietlic wiejskich w struktury 
Centrum Kultury ? 
Dyrektor CK stwierdzil' , ze jezeli chodzi 0 zaji(cia merytoryczne i edukacyj ne to 
tak , natomiast jezeli chodzi 0 zarz'lcdzanie to nie. 
Po wyczerpaniu dyskusji podzii(kowano Panu Dyrektorowi za udzielone 
wyjasnienia . 
W obradach nast'lcPi1a 5 min przerwa . 
Po przerwie : 

Ad.5a 

Przewodnicz'lccy Kumisji odczytal pismo Dyrektora Gimnazjum dot. 

zwii(kszenia srodk6w w budzecie Gimnazjum 0 kwoti( 1.606 z1. 

Pani Cecylia Cieslik po kierownika ZOPO poinformowala , ze srodki te S'lc 

konieczne na pokrycie wydatk6w zwi'lczanych z wprowadzonym aneksem nr 6 

Aneks dotyczy wprowadzenia 12 godz. tygodniowo nauczania indyw' dualnego 

w domu w oparciu 0 orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

W podsumowaniu dyskusji ustalono , aby wydatki byly pokrywane na biezaco , 

a w przypadku wyst'lcPienia braku Rada ponownie wr6ci do tematu. 
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I tak mi((dzy innymi : 
- w Dziale Bibliotek wygospodarowano kwot(( 153.340 zl 
- na sekcjach niewiele - wykazuj~ tendencj(( rozwojow~ - 700 zl 
- na swietlicach wiejskich ok 200 zi 
- na organizacji imprez 55.500 z! 
- w dziale marketingu ok 3.850 zl 
- nagrody i podwyzki 4.500 z1 
- na dzialalnosci pomocniczej 9.000 zi 
- na remontach i wyposazeniu 19.000 zi 
- na zakupach srodk6w trwa1ych 27.500 z1 
w ten spos6b doszlo si(( do budzetu w wysokosci 700.000 zi 
W odpowiedzi na pytanie : czy jest pomysi na zagospodarowanie pomieszczen 
po tiliach bibliotecznych - Pan Czok poinformowai , ze rna pewn~ wizjtt , z 
kt6r~ sie p6i.niej podzieli , a mianowicie dotyczy ona stworzenia fil i i CK , w 
kt6rych prowadzone bf(d~ zaj ((cia edukacyjne 
Pan Kocur stwierdzi!, ze calkowity koszt funkcjonowania CK to ok. 45 % 
koszt6w wiasnych - czy to sif( zmieni ? 
Pan Dyrektor stwierdzii , ze w zwi~zku z tym , ze obiekt jest niedoinwestowany 
- to nie przewiduje zmiany. 
W odpowiedzi na pytanie radnego Ba11nickiego zapytai : jak wygl~da sprawa 
kontraktacji usiug gastronomicznych w tym roku ? 
Pan Czok podkrdli! , ze rna nadziej(( iz tegoroczne zaiozenia zostan~ 
zrealizowane , aby bylo wi((cej trzeba doinwestowac. 
Radny Marcin K wasniokpodjac jako przyk1ad gmin(( WielowieS - zapyta1 ezy 
jest rozwazana mozliwosc uj((cia dziaialnosci swietlic wiejskich w struktury 
Centrum Kultury ? 
Dyrektor CK stwierdzi1 , ze jezeli chodzi 0 zajf(cia merytoryezne i edukacyjne to 
tak , natomiast jezeli chodzi 0 zarz~dzanie to nie. 
Po wyczerpaniu dyskusji podzi((kowano Panu Dyrektorowi za udzielone 
wyjasnienia . 
W obradach nast~iia 5 min przerwa . 
Po przerwie : 

Ad.6a 
Przewodnicz~cy Komisji odczytai pismo Dyrektora Gimnazjum dot. 

zwittkszenia srodk6w w budzecie Gimnazjum 0 kwot(( 1.606 z1. 

Pani Cecylia Cieslik po kierownika ZOPO poinformowaia , ze srodki te s~ 


konieczne na pokrycie wydatk6w zwi~zanych z wprowadzonym aneksem nr 6 

Aneks dotyczy wprowadzenia 12 godz. tygodniowo nauczania indywidual nego 

w domu w oparciu 0 orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej . 

W podsumowaniu dyskusji ustalono , aby wydatki by1y pokrywane na bieZaco , 

a w przypadku wyst~ienia braku Rada ponownie wr6ci do tematu. 
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Ad .3 
Przewodniczqcy Komisji Pan Marcin Kwasniok poinformowal , ze b~dqc na 
Komisji doramej ds.aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Toszek zwrocil 0 

przygotowanie materialow dotycz<\.cych naszej Gminy , a wi((c ten pUnkt 
porz<\.dku obrad b((dzie omawiany w terminie pomiejszym. 
Burmistrz Toszka dodal , ze ogloszono wsrod mieszkancow 0 mozliwosci 
udzialu w pracach nad aktualizacj<\..B((dziemy rowniez rozmawiac z 
organizacjami pozarz<\.dowymi , aby ich przedstawiciele brali udzial w tych 
spotkaniach. 
Pan Kwasniok dodal , ze proponowal takze udzial moderatora. 

Ad.4a 
Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek szczegol0wo omowiia projekt uchwaly 
w sprawie : uchwalenia "Gminnego programu usuwani a azbestu i wyrobow 
zawieraj<\.cych azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 - 2032" , ktory 
zostanie poddany konsultacjom. 
Burmistrz dodal , ze dokument to bardzo obszerny material przygotowany przez 
pracownikow Urz((du , ktory nalezy spokojnie przeanalizowac. 
Pan i Burmistrz poinformowala, ze projekt zostal przygotowany zgodnie z 
ustaw<\. Prawo Ochrony Srodowiska oraz uchwaly Rady Ministrow w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazw<\. "Program Oczyszczania KIaju 
z Azbestu na lata 2009-2013 " i zawiera wszystkie wymagane elementy . 
Celem Programu jest ograniczenie negatywnego oddzialywania azbestu na 
zdrowie mieszkancow oraz przyblizenie problematyki zwi<\.zanej z bezpiecznym 
usuwaniem wyrobow zawieraj<\.cych azbest.Okreslono w nim rowniez 
harmonogram dzialania oraz szacunkowe koszty realizacji zadania. W 
opracowaniu przedstawiono mozliwosci pozyskania srodkow finansowych z 
rMnych zrodd w celu dofinansowania likwidacji wyrobow zawieraj<\.cych 
azbest. 
Czlonkowie Komisji nie wnieSli uwag do w/w projektu. 

Ad.4b 
Czlonkowie Komisji zapoznali si(( z projektem uchwaly w sprawie : 
- wyrazenia zgody na wyodr((bnienie w budzecie Gminy na 2013 r. fund uszu 

soleckiego 
Projekt corocznie przedstawiany jest Radzie Miej skiej do akceptacj i. 
Komisja nie wniosla uwag do w/w projektu. 
Burmistrza przedstawii projekty uchwal w sprawie : 
- przyj((cia Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy 

Toszek na lata 2012 - 2016 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsuItacji. 
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Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz'l.dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .00 Urz~du nie wplyn~la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj~cia w/w projektu. 
- zasad wynajmowania lokali wchodz'l.cych w sklad mieszkaniowego zasobu 

Gminy Toszek 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz'l.dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustaw y 0 

dziaialnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .00 Urz~du nie wpiync;:la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj~cia w/w projektu. 
- okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'l.cymi wtasnosc 

Gminy 
Projekt byi szczegoiowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz'l.dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dziaialnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .00 Urz~du nie wpiync;:ia 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj~cia w/w projektu 
- udzielania spolkom wodnym dotacji celowej z budzetu Gminy Toszek na 

biez'l.ce utrzymanie wod i urz'l.dzen wodnych , trybu post~powania w sprawie 
udzielenia dotacji , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonani a 
zadan 

Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacj i. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarz'l.dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 

dzialalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie .00 Urz~du nie ply n«la 
zadna opinia dot. w/w projektu. 
Radny Kwasniok zapytal : czy jest mozliwosc rozwi'l.zania starej Sp61ki 
Wodnej ? 
Z-ca B urmstrza zaproponowala zainicjowanie spotkania z czlonkami tamtej 
Sp6lki. 
Radny Krzysztof Bartnicki poinformowal , ze zanim powstala nowa Sp61ka byla 
pr6ba reaktywacji tej starej.Osoby b~d'l.ce na spotkaniu n ie wyrazily clwci 
reaktywowania.W zwi'l.zku z tym , ze potrzeby S'l. duze powstala nowa Sp61ka , 
kt6ra niestety jak si~ okazuje nie moze przej'l.c zadania starej Sp6l ki .Starosta 
wyst'UJil do S'l.du - wyznaczono kuratora , ktory niczego nie zdzialal - moze 
wyst'UJic z apelem do Starosty 0 podj~cie dalszych krok6w , kt6re pozwoli lyby 
na rozwi'l.zanie defacto nie istniej'l.cej Sp6lki. 

http:b~d'l.ce
http:biez'l.ce
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Komisja nie wnios1a uwag co do podj,<cia w/w projektu. 
- okreslenia "Programu opieki nad zwierz,<tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta i Gminy Toszek w 2012 roku" 
Projekt byl szczegolowo omwiany podczas zatwierdzania do konsultacji. 
Po zatwierdzeniu projekt poddano konsultacjom z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy 0 
dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie I nie wplyn,<la zadna opinia I, 
a takZe do zaopiniowania przez podmioty wymienione wart. Ila ust.7 lIstawy 0 
ochronie zwierzqt - opini,< w tym temacie przekaza1 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii oraz Fundacja ANIMALS TIME I w/w opinie stanowiq za1qcznik 
do projektu uehwa1y I. 
Pani Burmistrz zapozna1a radnych z tymi opiniami i odczyta1a takze opin i~ 

naszego Radey Prawnego , kt6ra m6wi , ze w orzecznictwie i doktrynie 
prezentowany jest poglqd , ze organ w1asciwy do okreslenia programu nie jest 
zwiqzany stanowiskiem wyrazonym w opinii . Przy opinii wyrazonej przez 
Lekarza Weterynarii Pan Malski doda1 , ze nie oznaeza to jednak , ze organ 
moze bez uzasadnieni a nie uwzgl,<dniac w projekcie uwag i wniosk6w 
zawartych w opinii. 
Pani Burmistrz ustosunkowa1a si,< do w/w opinii : 
- 40.000 zl w prownaniu do roku ubieg1ego kwota powinna wystarczyc z 

nawiqzk<t 
- 0 dokarmianiu zwierzqt prowadzone Sq rozmowy z harcerzami 
- 0 przechowywaniu zwierzqt - Burmistrz doda1 , ze ni e jestesmy w stanie si,< do 
tego przygotowac , gdyz :laden rolnik na to nie wyrazi zgody I przyklad 100 
swirl z KTM , kt6rym trzeba by10 znaleic miejsce I.W tym temacie dzia!aj q 
Fundacje - jak bi(dzie problem - to bi(dziemy za1atwiac. 
Reasumujqc Pani Bmmistrz podkresli1a , ze uj,<to w programie wszystko - jezeli 
wyniknie problem b,<dziemy si,<gac do rezerwy .. 
Komisja nie wniosla uwag co do podj,<cia w/w projektu. 
Burmistrz Toszka omowi1 projekty uchwa1 w sprawie : zmian w budzeeie 
Gminy Toszek na rok 2012 : 
11 projekt dot.zwi ,<kszenia wysokosci dotacji : 

- w Dz. 801 , rozdz. 801460 kwoti( 1.350 zl na doksztalcanie i doskonalenic 
nauczyeieli I zabezpieczenie srodk6w na pokryeie kosztow Porozumieni a 
dot. doradcow metodycznych I 

- w Dz. 921, rozdz. 921090 kwot,< 5.800 zl na: 3.000 zl na wsp610rgan izacj ,< 
Rajdu Samochodowego organizowanego pzrez Stowarzyszenie MOTO 
S?ORT Gliwice : 1.500 zl na wspo1organizacji( Rajdu szlakiem zamk6w 
i palac6w Ziemi Toszeckiej organizowanym przez Towarzystwo 
Spo1eezno- Kulturalne Nie~lc6w Wojew6dztwa Slqskiego Kolo Toszek ; 
1.300 zl na pokrycie koszt6w koncertu zorganizowanego z okazj i Dnia 
Kobiet 
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- w Dz. 851 rozdz.85195 0 kwotlt 2.000 zl - oferta Fundacji Pomocy 
Niewidomym na realizacjlt zadania publicznego 1dot. dziecka z terenu 
naszej gminy 1 

21 projekt dot. przeznaczenia srodk6w w wysokosci 919.000 zl na pokrycie 
wydatk6w zwiqzanych z budowq kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu "Moje boisko - Orlik 2012" 
Na w/w kwotlt skladj'l. sit;: srodki z Dz. 010 - 200.000 zl z Dz. 926 - Srodki 
zabezpieczone na TOSZKOLAND - 200.000 zl oraz srodki z Dz. 900 
termomodernizacja SP w Paczynie i Pzredszkola w Toszku - 51 9.000 zl 
Po przeprowadzonym przetargu 1w maju br I, kiedy bt;:dziemy znac 
dokladn'l. kwotlt realizacji inwesycji - srodki powinny wr6cic do Dzial6w 
z kt6rych zostaly zabrane 

31 projekt doLprzyjltcia do budzetu srodk6w w wysokosci 170.766,40 z1: 
przeznaczonych na realizacjt;: projektu "Dobry start-dobra przyszlosc
wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy Gminy Toszek" 

Czlonkowie Komisji nie wniesli uwag do w/w projekt6w 

Ad.S 
Czlonkowie Komisji zapoznali sie z pismem Pani Kuderewicz dot. wykupu 
piwnicy oraz pomieszczenia gospodarczego .Pismo jest zal'l.cznikiem do 
protokolu. 
Z-ca Burmistrza poinformowala , ze Pani Kuderewicz najpierw w/w 
pomieszczenia uzytkowala bezumownie , a dopiero potem spisala umowlt. 
Po jakims czasie wyst'\.Pila 0 wykup w/w lokali i uiscila z'l.dan'l. kwot~ .Notariusz 

prowadz'l.cy sprawt;: odm6wil podpisania aktu notarialnego z uwagi na to , ze 
pomieszczenie piwniczne 0 wykup kt6rego stara silt Pani Kuderewicz jest na 
terenie innej nieruchomosci , a nie tej kt6ra stano wi wlasnosc w/w 1zostaiy 
przebite drzwi piwniczne z jednej nieruchomosci do drugiej 1Piwnic~ moglaby 
spzredac Wsp61nota .Narazie jest ona dalej wlasnosci'l. gminy i Pani Kuderewicz 
moglaby by j'l. dalej wynajmowac . W zwiqzku z decyzjq notariusza 
wystosowano pismo do pani Kuderewicz 0 podanie rachunku bankowego , na 
kt6ry bltdzie mozna zwr6cic wplaconq kwotlt.Do dnia dzisiejszego Pani 
Kuderewicz tego rachunku nie dostarczyla. 
W pi'l.tek odbltdzie silt spotkanie z przedstawicielem Wsp61noty Mlyilska 6 w 
celu wyjasnienia przedmiotowej sprawy. 

Ad.6 
Czlonkowie Komisji zapoznali silt z : 

- pismem Paiistwa Hatlapa w sprawie mozliwosci przylqczenia instalacji 


do budowanej kanalizacji sanitamej w obrltbie Toszek Oracze 
Z-ca Burmistrz poinformowala , ze jezeli chodzi 0 ten rejon to tereny mUszq 
zostac skanalizowane do 2015 r. 

http:kwotlt.Do
http:prowadz'l.cy
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Poniewaz do tego roku Gmina musi skanalizowac ten teren , nie ma 
uzasadnienia ,aby to zrobic teraz. 
Burmistrz dodal , ze jest to ta cz~sc Oracza , kt6re nie zostab obj~ta projektem 
obecnie powstajqcej kanalizacji.Koszt tego kolejnego odcinka to kwota 
ok.l.200.00 zl . 
W roku przyszrym planowane jest wykonanie dokumentacji , natomiast 
realizacja nast'IPi1aby w roku 2014 - 2015 . 
Z-ca Burmistrza poinformowala , ze Panstwo Hatlapa t'l odpowiedz otrzymaj'l 
wraz z orientacyjnymi kosztami. 
- pismem Automobilklubu Sl'lska w sprawie ufundowania puchar6w i 
ugoszczenia obi adem uczestnik6w Sl'lskiego Rajdu Pojazd6w Zabytkowych. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze impreza jest medialna i warto przy jej 
okazji si~ zapromowaC.Ilosc uczetnik6w rajdu to ok. 125 os6bJ ezeli koszt 
obiadu wynosilby 25 zl to na obiady i puchary powinno wystarczyc 3.500 zl 
Komisja budzetowa nie wnios1a uwag do w/w propozycji. 
- pismem GJiwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w sprawie obj cIa 
patronatem zawod6w i zakupu nagr6d dla zwyci~zc6w. 

Burmistrz Toszka podkreslil , ze impreza jest og61nie znana i naglosniona w 
prasie - kwota 1.000 z1 powinna na ten cel wystarczyc . 
Przewodnicz'lcy Rady na posiedzeniu Komisji oswiaty zaproponowal, aby 
zawody obj~la patronatem Rada Miejska .Na zakup nagr6d Pan Kokoszka 
wzorem lat ubiegrych zaproponowa1 przekazanie srodk6w z rozdz. 75022 w 
wysokosci 1.000 zl 
Komisja nie wniosla uwag do w/w propozycji. 
- pismem Dyrektora Szkoly Podstawowej w Kotulinie w sprawie 
wygospodarowania w budzecie Gminy srodk6w na remont dachu plac6wki. 
Radny Janusz Konopka wyjasni1 , ze do tej pory jeszcze nie zd'lzy! wejsc na 
dach - niemniej remont zostal zle zrobiony - blacha zle ulozona , kosze do 
wymiany , obr6bki zle zalozone. 
Burmistrz stwierdzif , ze czekamy na wycen~ . 
Z-ca Burmistrza podkresl ib , ze wykonanie moze nast'IPic nie wczesniej niz 
kolo m-ca wrzesnia - kiedy b~dziemy juz wiedziec co si~ dzieje w budzecie. 

Ad.7 
Radny Herbert Kocur poinformowal , ze w zwi'lzku z wycofaniem przez 
Przewozy Regionalne poci~u 0 godz. 5.00 przygotowywanajest petycja z 
podpisami mieszkanc6w .Wycofanie poci~u powoduje brak mozliwosci 
dotarcia do pracy na godz. 6.00 
Burmistrz poinformowal , ze wybiera si~ do Marszalka i wtedy l i st~ z podpisami 
przekaze. 
Pan Kocur zobowi'lzal si~ dostarczyc list~ w dniu Sesji . 

http:ok.l.200.00
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Pani Inga Potkowa zapytala : kto zarz'l.dza sieci'l. internetowa na terenie gmny , 

gdyz na kursie komputerowym dowiedziala sit< , ze bardzo bardzo latwo do niej 

wejsc? 

Burmistrz poinformowal , ze sieci'l. zarz'l.dza Telekomunikacja oraz osoby 

prywatne. 

Pan Jan Sopala poinformowal . ze na odcinku kolo Mlyna / dot. drogi na 

Wrzosach / Pan Nowak postawil znak i nie chce nikogo przepuszczac. 

Burmistrz obiecal , ze zostanie to sprawdzone. 


Po wyczerpaniu porz'l.dku obrad Przewodnicz'l.cy Komsji Pan Marcin Kwasniok 

podzit<kowal zebranym za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 19 .00 


p,re~~'-'t'Y Kmn" j' 

Marcin Kwasniok 

• 

http:Przewodnicz'l.cy

