Protokol Nr 6/2012
ze wspolnego posiedzenia
Komisji staJych Rady Miejskiej
w dniu 23 maja 2012 r.

Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00
Lista obecnosci i porz~dek obrad stanowi~ zaf~cznik do protokolu.
Obradom przewodniczyl Przewodnicz~cy Rady Miej skiej w Toszku - Pan
Ireneusz Kokoszka.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli :
I.Z-ca Burmistrza Toszka
Pani Zdzislawa Mr6zek
2.Sekretarz Gminy
Pan Mariusz Papkala
Pani Renata Lubiarz
3.Gl6wna Ksi~gowa
4.Kierownik OPS
Pan Jakub Janiak
5.Dyrektor SP w Pniowie
Pani Elzbieta W6jcik
6.Dyrektor SP w Paczynie
Pan Bogdan Dutkiewicz
7.Dyrektor SP w Kotulinie
Pani Anna Pawlowska
8.Dyrektor Przedszkola
Pani GraZyna Myszak
9.Dyrektor SP w Toszku
Pani Lidia Skowron Rittau
lO.Dyrektor Gimnazjum
Pan mariusz Podbrozny
Przewodnicz~cy Rady powital zebranych , przedstawil projekt porz~dku
posiedzenia i zaproponowai , aby na wst~pie Pani Dominika Gminska
pzredstawifa wnioski i zalecenia Komisji doraznej ds. aktualizacj i Strategii
Miasta i Gminy Toszek.
za przyjl?;ciem porzqdku obrad wraz z propozycjq glosowalo - 12 radnych
przeciw
-0
wstrzymalo sil?; od glosu
Porz~dek

obrad wraz z uzupeinieniem

-0
przyj~to

jednogiosnie.

Pani Dominika Gminska poinformowaia, ze wniosek Komisji ds. aktualizacji
Strategii Miasta i Gminy Toszek dotyczyi rozeznania cenowego w sprawie
opracowania tekstu zaktualizowanej Strategii przez firme konsultingow~.
Strategiajestjednym z podstawowych dokument6w Gminy.Okresla ona
koncepcj~ dziaiania zmierzaj~cego do dlugotrwalego rozwoju dane go obszaru.
Prace nad aktualizacja b~dzi e prowadziia powolana Komisja wraz z ekspertami
lokalnymi.Aby ustalenia prawidiowo zredagowac konieczna jest pomoc
fachowc6w - firmy konsultingowej .
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Otrzymalismy trzy oferty w cenach od 20 do ponad 40 tys .Najkorzystn iej sz<t
ofertt( przedstawi1a Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej na kwott( 23.000 zl
brutto.Pani Gminska poinformowala radnych co ta cena zawiera.
Po wysl:uchaniu informacji Przewodnicz<tcy obrad poddal pod glosowanie :
przyjt(cie powyzszej oferty
za przyj ~ciem gfosowafo
12 radnych
0
przeciw
wstrzymalo si€ od gfosu
0
Propozycja zosta1a przyjt(ta jednoglosnie.
Na posiedzenie przybyli spoznieni radni : Pan Kuc i Pan Morciniec.
W glosowaniu bt(dzie bralo udzial14 radnych.
Ad.!
Radni przyst'tPili do zapoznania sie z projektami organizacyjnymi placowek
oswiatowych Gminy Toszek :
- SP w PUlowie
Dyrektor plac6wki Pani Elzbieta Wojcik omowi!a przygotowany projekt na rok
szkolny 2012/2013 .Pani dyrektor podkreslila , ze przy opracowaniu projektu
brala pod uwagt( zalecenia Rady Miejskiej i skierowala sit( ku oszczt(dnosciom.
Wynika to mit(dzy innymi z l<tczenia klas :
- klasa I iII:
edukacja wczesnoszkolna - 6 h
jt(zyk mniejszosci narodowej - 3 h
jt(zyk obcy nowozytny . 2 h
religia - 2h
- klasa II i III :
edukacja wczesnoszkolna - 2 h
gry i zabawy ruchowe - 1 h
II etap nauczania :
- klasy V i VI - plastyka - 1h
- klasy IV i V - technika - 1h
- klasy IV i V - muzyka - 1 h
- klasy IV i V - wychowanie fizyczne - 4 h
- klasy IV i V - jt(zyk mniejszosci narodowej - 3 h
Pan Kokoszka zaproponowal rozwazenie pol<tczenia lekcji religii w pozostalych
klasach.
W odpowiedzi na pytanie Pana Koniecznego : ile dzieci p6jdzie do Gimnazjum?
Pani Wojcik poinformowala, ze 4 dzieci pojdzie do gimnazjum do Toszka , a
jedno do Pyskowic.
Pan Kokoszka zw6cil takze uwagt( na zatrudnienie Pani Zarzeckiej , ktora w SP
w Pniowie ma 23 godz. , a w SP w Paczynie 11 godzin.
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SP w Paczynie
Dyrektor szko!y Pan Bogdan Dutkiewicz omowif projekt organizacyjny na rok
201212013.
Dyrektor poinformowa! , ze zachowanajest struktura z roku ubieg!ego .
Z uwagi na now~ podstaw~ programow~ i nowy plan nauczania nie rna
mozliwosci !~czenia klas 4 z innymi klasami w zaj~ciach z niektorych
przedmiotow.
Zaplanowano 7 godz, zaj~e dodatkowych p!atnych ze srodkow Gminy
Po!~czono :
- zaj~cia wychowania fizycznego / zamiast 12 godzin - jest 8 godzin /
- plastyk~ z muzyk~ / zamiast 5 godz. - s~ 4 godz. /
- oraz lekcje religii :
5 klasa z 6 klas~
3 klasa z 4 klas~
1 klasa z 2 klas~
Pan Dutkiewicz zwroci! si~ 0 umozliwienie !lie i~czenia lekcji religii dla klas 1
i klasy 2 z uwagi na przygotowania dzieci do pierwszej komunii . W tej sprawie
moze bye nawet interwencja Kurii.Jezeli decyzja w tej sprawie by!aby
pozytywna to roczny skutek finansowy by!by wi~kszy 0 ok. 3.500 - 4.000 zi
Pan Ireneusz Kokoszka stwierdzi! , ze nie jest przychylny takiej decyzji .
W Kotulinie ksi~dz prowadzi odr~bne zaj~cia dla dzieci pierwszokomunijnych .
Gmina nie rna z czego dok!adae.
Na pytanie radnego Koniecznego - Pan Dutkiewicz odpowiedzia! , ze z tego co
si~ orientuje to dwoje dzieci z klasy 6 nie wybiera si~ do gimnazjum toszeckiego
- ale nie jest to odpowiedz ostateczna.
W odpowiedzi na pytanie dotycz~ce przeniesienia oddzialu przedszkolnego do
budynku SP - Pan Dutkiewicz wyjasni! , ze moze to nast~ie po zrealizowaniu
projektu termomodernizacji obiektu szkoiy.
Z-ca Burmistrza dodaia , ze po odwo!aniu projekt jest na siodmym miejscu.
SP w KotuJinie
Na wst~pie radni zapoznali si~ z pismem Dyrektora placowki dotycz<\cym
utworzenia II grupy w oddziale przedszkolnym dla dzieci trzy i czteroletnich ,
oraz szacunkowymi kosztami adaptacji pomieszczenia.
Omawiaj~c projekt organizacyjny Pani Anna Paw!owska poinformowaia , ze
uj~to w nim takZe II oddzia! przedszkolny - nauczyciel tez jest uj~ty w proj ekc ie
Do kosztow trzeba doliczye wynagrodzenie nauczyciela ok.3.500 zl /m-c
Zaj~cia z muzyki i rytmiki poi~czono w klasach 5 i 6 .
W odpowiedzi na pytanie Pana Kokoszki - Pani Pawlowska poinfomlowaia , ze
mozna przemyslee po!~czenie zaj~e z religii.
Z uwagi na orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej ze wskazaniem
na kontynuacj~ zwi~kszono 0 4 godz. zaj~cia logopedyczne.
W placowce jest 9 nauczycieli pe!nozatrudnionych oraz 6
niepeinozatrudnionych.
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W odpowiedzi na pytanie Pana Koniecmego - Pani Dyrektor poinfonno wala ,
ze z tego co wie wszystkie dzieci z klasy 6 pojd't do gimnazjum w Toszku.
W podsumowaniu Pani Pawlowska podkreslila , ze stara si~ prowadzic
placowk~ w sposob bardzo oszcz~dny - cz~ sc srodkow czystosci pozyskiwanych
jest ze sponsoringu.
Zgodnie z uzgodnieniami zwi~kszono 0 1/4 etat zatrudnionego woznego
/ z 3/4 etatu do 1 etatu /
Przedszkole w Toszku
Dyrektor placowki Pani Grazyna Myszak poinformowala , ze do Przedszko la
zapisanych jest 110 dzieci / w rezerwie jeszcze 5 miejsc /
W placowce zatrudnionychjest 11 nauczycieli oraz 12 pracownikow
administracyjno - obslugowych .
Wykazano wakat dyrektora / obecnemu dyrektorowi w sierpniu konczy si~
kadencja / oraz wakat na 10 godz. psychologa
Pan Morciniec zapytal : czy j~zyk mniejszosci narodowej jest oplacany przez
DFK ?
Pani Myszak poinformowala , ze jest oplacany ze srodkow Gminy - innej
propozycji nie bylo.
SP w Toszku
Dyrektor pJacowki poinformowala , ze projekt organizacyjny jest
odzwierciedleniem ramo we go planu nauczania.
Zaplanowano 12 godz,zaj~c dodatkowych platnych zesrodkow Gminy.
W klasie I na prosb~ rodzicow zaplanowano przyj~cie 50 uczniow w trzech
oddzialach .
Pan Kokoszka podkreslil , ze sklania si~ do utworzenia dwoch oddzial6w - przy
deklaracji wi~kszej liczby uczniow - utworzyc trzy oddzialy.
Pani Rittau wyjasnila blad dotycz'tcy j~zyka mniejszosci - w projekcie Lti ~to 2
godz w oddzialach klasy"O" , a powinny bye 4 godz. zegarowe w tygodniu
realizowane w trakcie godzin bezplatnego nauczania.
Uj~to dwa wakaty : Dyrektora / konczy si~ kadencja / oraz wicedyrektora.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Koniecznego : czy wszystkie dzieci przejda.
do gimnazjum w Toszku - Pani Rittau poiinfom10wala , ze na ten moment nie
jest w stanie odpowiedziee.
Szkola posiada dwie pracownie po 10 komputerow .
Mimo , ze w chwj[i obecnej szkola nie zakwalifikowala si~ do programu
Cyfrowa Szkola - to b~dzie w dalszym ci<tgu czynic starania w tym kieru nku.
Zmiana w zatrudnieniu pracownikow administracji i obslugi polega na
rezygnacji z 1/4 etatu konserwatora na rzecz sprz'ttaczek .
Gimnazjum w Toszku
Projekt organizacyjny gimnazjum jest zblizony do tego , ktory funkcjonuje
obecnie.Kadra rowniez jest ta sama - nie rna uj~tego stanowiska dyrektora
/ powierzenie obowi'tzkow tylko na rok / i wicedyrektora
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Do gimnazjum ucz~szcza 279 uczni6w - w tym par~ spoza obwodu.
W zwi'l.zku z nowym ramowym planem nauczania klas pierwszych - jest inne
umiejscowienie godzin nauczania religii i wdz.
Zmiany w stosunku do roku ubieglego dotycz'l. ;
- zaj~e rewalidacyjnych dla jednego ucznia z orzeczeniem
- zaplanowania 20 godzin zaj~e dodatkowych pl:atnych ze srodk6w Gminy
Nauczanie j~zyka angielskiego podzielono na dwie grupy w zalemosci od
stopnia zaawansowania.
Na pytanie radnego Koniecznego ; czy to, ze do gimnazjum od nowego roku
szkolnego przyjdzie 83 uczni6w - to liczba pewna - Pan Dyrektor
poinformowal , ze jest to jedynie projekt.
Po zapoznaniu si~ z projektami organizacyjnymi w posiedzeniu Komisji
nast'I.Pifa 10 min przerwa.
Po przerwie :
Arl.2

Radni zapoznali si~ z pismem Kierownika OPS w sprawie : zwi~kszenia
srodk6w na realizacje programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"
Kierownik OPS Pan Jakub Janiak poinfonnowal ,ze w zwi'l.zku z tym , iz
zwi~kszono kwot~ dotacji na w/w cel do wysokosci 167.751 zl: 1 zaplanowano
99.055 zl:. dotacji i 70.000 zl: udzialu srodk6w gminy ! Wobec powyzszego
Gmina powinna miee zabezpieczon'l.kwot~ 111.834 zl 1 proporcja 60/40 1 ,co
wi'l.ze si~ ze zwi~kszeniem obecnego planu 0 kwot~ 41.834 zl .
Zwi~kszenie dotacji i srodk6w wl:asnych pozwoli na dofinansowanie zasilku na
program posil:ek z kwoty 28 zl na 46 zl
W podsumowaniu dyskusji radni jednoglosnie 1 14 - za 1 poparli przyznanie
kwoty 41.834 zl na w/w cel ze srodk6w zabezpieczonych na wykonanie
oczyszczalni sciek6w przy przej~tym od Agencji bloku mieszkalnym przy ul.
Wiejskiej w Paczynie.
Kolejne pisma Kierownika OPS dotyczylo informacji w fromie promesy jaka
kwot~ jest si~ w stanie przeznaczye na dzialalnose sp6ldzielni socjalnej w
zakresie zadan oczyszczania miasta i utrzymania teren6w zielonych.
Pan Janiak podkreslil , ze aby miee pewnosc , iz pomysl: sp6ldzielni jest realny
nalezaloby myslec 0 kwocie ok. 200.000 zl:.
Pan KrzysztofBartnicki zauwazyl , ze wykonywanie prac dla gminy , kt6re
przekraczaj'l. pewne progi podlegaj'l. przetargom , a ponadto dzialalnosc
sp6ldzielni nie moze opierac si~ tylko na pracach sezonowych - musi bye
zachowana ei<tglosc.
Pan Janiak stwierdzil , ze moze to bye tez konkurs ofert , a poza tym dla tego
typu dzial:alnosei istnieje cos takiego jak klauzula spoleczna.
W podsumowaniu dyskusji radni nie okreslili konkretnej kwoty - jedynie
wspomnieli , ze w budzecie s'l. zabezpieczone srodki na wykonywanie prac typu
oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni.
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Ad.3
- Projekt uchwaly w sprawie : powolania Skarbnika Gminy
Sekretarz Gminy poinformowal , ze projekt uchwaly jest wynikiem
rozstrzygni~tego konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy .W konkursie bral:y
udzia! dwie oferty sperniaj'l,ce wymogi .Po rozmowach kwalifikacyjnych
wybrano Pani'l, Krystyn<i Roszak.
- Projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia sprzeciwu wobec planow St'l,skiego
komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach w sprawie likwidacj i
Posterunkow Policji w gminach Powiatu Gliwickiego
Projekt zosta! przygotowany zgodnie z propozycj'l, radnych.
- Projekt uchwaly w sprawie : Programu zdrowotnego dotycz'l,cego szczepien
profilaktycznych dzieci zamieszkalych na terenie Gminy Toszek przeciwko
bakteriom meningokokowym w roku 2012
Projekt byl: juz wczesniej szczegolowo omawiany .Obecnie po zaopiniowaniu
przez Agencj<i Oceny Technologii Medycznych jest przedstawiony Radzie
Miejskiej do podj<icia.
- Projekt uchwaly w sprawie : okreSlenia "Programu opieki nad zwierz~tam i
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'l,t na terenie Miasta
i Gminy Toszek w roku 2012"
W zwi'l,zku z zmian'l, stanowiska organu nadzoru prawnego zaszla koniecznosc
wykreslenia z podj<itej wczeSniej uchwaly zapisu mowi'l,cego 0 ko niecznosci
ogloszenia tego aktu prawnego w Dzienniku Urz<idowym Wojewodztwa
SI'l,skiego.Przedstawiony projekt tego zapisu juz nie zawiera.
- Projekt uchwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Bunnistrza
Toszka
Przewodnicz'l,cy Komisji Rewizyjnej Pan Herbert Kocur poinformowal radnych
o wnioskach po przeprowadzonym post<ipowaniu wyjasniaj'l,cym dotycz'l,cym
skargi Pan Edwarda Szohysika na dzia!alnosc Bunnistrza Toszka.
Radny Marcin Kwasnik stwierdzi! , ze faktem jest , iz przez CZ<iSC dzialki Pana
Szohysika przebiega droga , z ktorej korzystaj'l,mieszkancy Gminy / a podatek
od zaj~tej CZ<iSC dzialki placi Pan Szohysik /.Jest to spor pomi<idzy oby atelem ,
a administracj'l, publiczn'l" czyli rZ'l,dow'l, i samorz'l,dow'l,.Nie jest to zatem
skarga na dzialalnosc BUIwistrza Toszka, ale skierowana do BUIwistrza.
B urmistrz podj'l,l odpowiednie dzialania w celu zalatwienia sprawy.
Przewodnicz'l,cy obrad Pan Ireneusz Kokoszka poddal pod glosowanie
zasadnosc w/w skargi - glosuje 12 radnych - radna K1ausa i radny C dzich
nieobecni na sali obrad :
za uznaniem skargi za bezzasadnq giasawaia
8 radnych
za uznaniem skargi za zasadnq g fasawala
0
4 radnych
wstrzymalo si~ ad glastt
W wyniku glosowania - wi~kszosci'l, glosow radni uznali skarge Pana Edwarda
Szoltysika na dzialalnosc Bunnistrza Toszka za bezzasadn'l,.
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- Projekt uchwaly zmieniaji\.cej uchwal" w sprawie przekazania solectwu w
zarzi\.d i do korzystania mienia komunalnego
Z-ca Burmistrza wyjasnila , ze w/w projekt dotyczy przekazania solectwu
Boguszyce dzialki na kt6rej posadowiony jest budynek swietlicy wiejskiej
/ budynek swietli cy j uz jest przekazany w zarzi\.d solectwu /
- Projekt uchwaly w sprawie : przekazania solectwu w zarzi\.d i do korzystania
mienia komunalnego
Z-ca Burmistrza poinformowa1a , ze projekt dotyczy przekazania solectwu
Sam6w placu sportowo-rekreacyjnego na kt6rym jest plac zabaw.
G16wna Ksi"gowa Pani Renata Lubiarz udzielila wyjasnien do :
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w :
- w Dz. 750 - 500 zl na zorganizowanie Dnia Dziecka przez Toszecki\. Akadell1i",
Aktywnych Kobiet
- w Dz. 754 - 2.500 zl na zakup ull1undurowania i wyposazenia dla OSP
Wilkowiczki
- w Dz.921 - 3.500 zl na dotinansowanie XXXVISli\.skiego Rajdu Poj azd6w
Zabytkowych organizowanego przez Automobilklub Sli\.ski ; 2.600 zl na
organizacj" koncertu organowego ; 500 zl na organizacj" Otwartych
Zawod6w W"dkarskich z okazji Dnia Dziecka
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 201 2
Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w :
- na okrycie koszt6w przygotowania zaktualizowanej wersji Strategii Rozwoju
Gminy Toszek - 23.000 zl
- na zakup kosiarki i osprz"tu dla solectwa Kotulin - 500 zl
Pani Lubiarz poinforll1owala r6wniez , ze srodki przeznaczone na aktualizacj (;!
Strategii b(;!di\. w Dz.750 rozdz. 75075 - Promocja gminy , a nie jak bl",dnie
wpisano w projekcie w Dz.900
Z-ca Burmistrza dodala , ze srodki na kosiark" to srodki kt6re w roku ubieglym
nie zostaly wykorzystane w ramach Funduszu Solecki ego
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dot. przyj"cia dotacji w wysokosci 12.380 zl z Wojew6dzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dotinansowanie zadania pod nazwi\. "Profilaktyka zdrowotna dzieci real izowana
w trakcie wyjazdu sr6drocznego w roku szkolnym 201112012" / zielone szkoly /
- Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy Toszek na 1'Ok 201 2
Projekt dotyczy zwi(;!kszenia dochod6w i wydatk6w w wysokosci 12.592,88 zl
pozyskanych tytulem przypadaji\.cej cz(;!sci uclzia1u w ll1etodologii koszt6w
posrednich wynikaji\.cych z umowy 0 dofinansowanie projektu "Dobry tart 
dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i m10dziezy
Gminy Toszek " , obejmuj'l.cych wydatki kwalifikowane za 2011 r. - z
przeznaczeniem ich na wydatki biez'l.ce i wynagrodzenia.
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- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy zwicekszenia dochod6w w wysokosci 4.725 z! pochodzqcych z
opiaty za zajcecia edukacjno-wychowawcze i opiekuncze w oddziale
przedszkolnym przy SP w Toszku - z przeznaczeniem ich na wydatki biez'l.ce SP
w Toszku.
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12
Projekt dotyczy przeniesienia micedzy dzialami / z Oz.854 do Oz.80 I / srodk6w
w wysokosci 2.600 zl z przeznaczeniem ich na wydatki biezqce w SP w Toszku
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012
Projekt dotyczy zwicekszenia dochod6w i wydatk6w w Oz. 7500 srodki w
wysokosci 4.365,41 zl pozyskane tytufem przypadajqcej czcesci udzialu w
metodologii koszt6w posrednich wynikajqcych z umowy 0 dofinansowanie
projektu "Dobry start - dobra przyszlosc - wyr6wnywanie szans edukacyjnych
dzieci i mlodziety Gminy Toszek" , obejmujqcych wydatki kwalifikowane za
2011 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Pani Lubiarz poinformowala radnych 0 dw6ch pismach , ktore wplynv-ty do
Rady Miejskiej oraz Burmistrza Toszka :
- Slqskiego Zwiqzku Pszczelarzy - Kolo w Toszku - w sprawie dofinansowania
uroczystosci 50 lecia istnienia Kola
Pani Inga Potkowa poinformowaia , ze prosz'l. 0 dofinansowanie w wysokosci
ok.5.000 zl na pokrycie koszt6w obiadu dla czlonk6w i zaproszonych gosci.
Z-ca Burmistrza podkreslila , ze niedlugo przyjdzie nowy Skarbnik to
przedstawi propozycjce w tej sprawie - uroczystosci zaplanowano na 8.07.br , a
wicec uchwalce rnoi.na podjqc na nastcepnej Sesji
- Komendanta Kornisariatu Policji w Pyskowicach w sprawie przeznaczenia
srodk6w w wysokosci 3.000 zl na nagrody dla dw6ch policjant6w Posterunku
Policji w Toszku .Z-ca Burmistrz poinformowala , ze budzecie Grniny
zabezpieczono srodki w wysokosci 2.000 zl na nagrody oraz 960 zl na oplaty
abonamentowe telefon6w dla policjant6w.
Ad.4
Radni zapoznali sie z pismem jednostki OSP w Kotulinie dotycz'l.cym
przeznaczenia srodk6w w wysokosci 46.000 zl na zakup sarnochodu gasniczego
dla jednostki
W podsumowaniu dyskusji w powyzszyrn ternacie w wyniku g!osowania
radni jednog!osnie opowiedzieli sice za udzieleniem odpowiedzi , ze narazie
brak srodk6w finansowych na realizacjce tego zadania.
Z-ca Burmistrza dodaia , ze obnizona zosta1a subwencja oswiatowa 0 prawie
80.000 zl oraz udzialy w podatku 0 kwotce 170.000 zl
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Ad.S
Przewodniczqcy Rady zaprosit wszystkich obecnych do udzialu w koncercie
organowym , ktory odbc<dzie w najbI izsz<\. niedzieIc< w kosciele parafiainym w
Toszku.
Z-ca Burmistrza Pani Zdzistawa Mrozek odczytah pismo Prezesa Zarz<\.du
Elektrowni Wiatrowych Toszek Sp. z 0.0 dotycz<\.ce zbzenia wniosku 0 zmianc<
staudium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , ktora bc<dzie
dopuszczah na gruntach roinch klasy IV , V i VI budowc< zespolu ogniw
fotowoltaicznych.

Po wyczerpaniu porz<\.dku obrad - Przewodnicz<\.cy obrad Pan Ireneusz
Kokoszka podzic<kowal zebranym za udziat i zakonczyl posiedzenie
ogodz.19.10

Pro 1~waJ:a

Dor ~UVryecha

Przewodnicz<\.cy obrad

.7:

eltC<. L} l

~lv

lreneusz Kokoszka

