
Protokol Nr 5/2010 

zc wspolncgo posicdzcnia Komisji stalych H.ady M icjskicj 


w dniu 25 pazdzicrnika 2010 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. ] 6.30 
Lista obecnosci i porzqdek obrad stanowiq zalqcznik do protokolu. 
Obradom przewodniczyl Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Marek 
Pawlowski. 
W posiedzeniu uczestniczyli : 
1.Burmistrz Toszka Pan Jacek Zarzycki 
2.Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
3 .Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por<tbska 
4.Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak 
5.Kierownik OPS Pani Anna Kolasa 
6.Informatyk Pan Grzegorz Paul 
Pan Marek Pawlowski powital zebranych i przedstawil projekt porzqdku 
posiedzenia. 
Radni jednoglosnie przyj<tli proponowany porzqdek obrad. 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze z porzqdku obrad Sesji zostanie wycofany 
projekt uchwaly w sprawie : uchwalcnia Lokalncgo Programu Rcwitalizacji dla 
potrzeb projektu "Rewitalizacja gotyckiej wiezy zamkowej wraz z otoczeniem" 
z przeznaczeniem dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku" z uwagi na to, ze 
nie otrzymano jeszcze koniecznej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska . 

Arl.l 
Burmistrz omowil projekt uchwaly zmieniajqeej uchwal<t w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodoci<tgowych i 
urzqdzen kanalizacyjnych b<tdqcych w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek 
Sp. Z 0.0 lezqcych na terenie Gminy Toszek na lata 2010 - 2014. 
Zmiana uchwaly dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji realizowanych w 
ramach planu / tabcla nr 1 / 0 : 

- budow<t ok. 250 mb sieci wodoci<tgowej w solectwie Pniow ul. Srocza Gora , 
aby zrealizowac dost~p mieszkancom do sieci og6lnej 

- budow~ przepompowni wody w solectwie Paczynka / koniecznosc 
dostosowania cisnienia wody / 

Propozycja zmian wynika z wniosk6w skladanych przez mieszkancow w/w 
solectw. 
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Na realizacj<;: tyeh zadan b<;:d'l czynione starania 0 pozyskanie srodkaw 
zewn~trznyeh. 

RadnyMichal Matheja zwracil si<;: 0 informacj<;: : ktare z pierwszyeh 7 punkt6w 

zostaly zrealizowane ? 

Burmistrz poinformowal , ze : 

pkt 1 - Budowa sieci wodociqgowej w obr<;:bie ulicy Milcj w Toszku - zakres 


zrealizowany 
pkt.2 - Budowa sieci wodociqgowej w obr~bie ulic Twardowskiego i Guttmana 

w Toszku - na ukonczeniu do konca roku zostanie zrealizowana 
pkt.3 - Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami Toszek 

ul. Mila - zrealizowana 
pkt.4 - Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami - ui. Guttmana 

i Twardowskiego - na ukonczeniu do konca roku zostanie zrealizowana 
pkt.5 - Budowa lokalnej oczyszezalni Sciekaw w Pniowie - zrealizowana 
pkt.6 - Budowa oczyszczaini sciekaw w KotJiszowicach - brak pozwoJcnia na 

budow~ 
pkt. 7 - Budowa sieci wodociqgowej Paczyna - Wrzosy - zrealizowana 
Radni nie wniesli uwag do w/w projektu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Pan Grzegorz Paul poinformowal , ze ponowny wniosek 0 dofinansowanie 
projektu zawiera inny termin realizacji - 2011-2013.W zwiqzku z powyzszym 
dochody i wydatki przewidziane na rok 2010 w wysokosci 1.940.842,73 zl 
zostaly wycofane z budzetu. 
Poniewaz Komisja uznala, ze pierwszy nasz wniosek zawiera1 za duz'l dose 
sprz<;:tu wysokiej jakosei , w drugim wniosku wykazano mniej sprz<;:tu troch<;: 
nizszej jakosci co spowodowa1o obni:i:enie 0 ok. 1,5 mIn Z1. 

Radni nie wniesli uwag do w/w projektu 
- Projekt uchwa1y w sprawie : zmian w bud:i:ecie Gminy Toszek na rok 20 10 
Burmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy zmniejszenia dochodaw i 
wydatkaw w budzeeie 0 kwot<;: 984.745,93 zl w ramach zadania pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnaw oraz wodociqgu Toszek 
Grabina - Samaw. 
Zmiana ta jest spowodowana dostosowaniem wydatk6w do zlozonego 
harmonogramu p1atnosci po uzgodnieniu z instytucj'l finansuj'lc'l. 
Radni nie wniesii uwag do w/w projektu 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkaw w wysokosei 77.000 zl na oswietlenie 
drag gminnych. 
Burmistrz doda1 , ze srodki przeznaczone na oswietlenie zosta1y zabrane na 
prowadzenie akcji zimowej .zbliza si~ koniec roku , a wi<;:c koniecznose 
rozliczenia kosztaw energii.Proponuje si<;: zabezpieczenie w/w kwoty na 
uregulowanie kosztaw oswietlenia. 
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Radny Michal Matheja zapytal : zjakich wydatk6w majqlkowych w zwiqzku z 
tym zrczygnowano ? 
Skarbnik Gminy wyjasnila , ZC pochodzq onc zc srodk6w I wklad wlasny I 
zabczpieczonych na budow~ oczyszczalni w Kotliszowicach , kt6rcj rcalizacja 
zostala przcsuni«ta na rok 2011. 
Radni nic wnicsli uwag do w/w projcktu. 
- Projckt uchwaly w sprawie : zmian w budzccic Gminy Toszck na rok 2010 
Projekt dotyczy przcznaczcnia srodk6w w wysokosci 20.000 zl na wyplat« 
zasilk6w okresowych. 
Kicrownik OPS Pani Anna Kolasa wyjasnila, zc przyznana dotacja z Urz~du 
Wojew6dzkiego zostala rozdysponowana.Zlozono wniosck 0 kolcjnq dotacj~. 
DccYI'Ja w tcj sprawic si~ przcdluza , gdyz przcliczanc Sq srodki w zwiqzku z 
pomocq dla powodzian. Po otrzymaniu w/w dotacji z UW - srodki zostanq 
zwr6conc do budzctu Gminy. 
Radni nic wnicSli uwag do w/w projcktu. 
- Projckt uchwaly w sprawie : zmian w budzccic Gminy Toszck na rok 2010 
Projckt dotyczy dostosowania w/w projckt()w uchwal do zalqcznika nr 4 I WPI I 
oraz zalqcznika 5 I Programy i projckty rcalizowanc zc srodk6w pochodzqcych z 
budzctu Unii Europejskicj oraz srodk6w pochodzqcych zc zr6dcl zagranicznych 
nic podlegajqcych zwrotowi I uchwaly budzctowcj. 
Radny Krzysztof Bartnicki zapytal : czy Sq zagro):cnia dot. wplywu srodk6w 
zcwn«trznych. 
Burmistrz poinformowal , zc nic ma zagrozcnia narazic splywa wszystko 
zgodnic z plancm. 
Radny Michal Mathcja zwrocil uwag~ ,aby tcrrnin realizacji budowy 
oczyszczalni w Kotliszowicach w projckcic uchwaly dot.wic101ctnicgo planu 
rozwoju i rnodcrnizacji poprawic na rok 2011. 

Ad.2 
Radny Michal Matheja poinformowal , zc dotarla do nicgo informacja 0 


zamkni«ciu nurncru Kuricra Toszcckicgo . 

Radny zapytal : czy jest to prawda i czy przcwidujc si<;? dodatkowy numcr przcd 

wyborami? 

Burmistrz wyjasnil , iz po przeprowadzcniu rozmowy zostal poinformowany , 

zc Pani Dyrcktor jest w trakcic przyjmowania zgloszeft os6b kandydujqcych w 

wyborach , ktorzy rna lamach Kuricra pragnq si~ zapromowac. 


Po wyczcrpaniu porzqdku obrad Pan Pawlowski podzi~kowal za udzial i 
zakonczyl posicdzcnic 0 godz. 17.00 
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Protokofowala 

Dorota Piecha 

Po zakonczeniu wspolnego posicdzcnia - cZfonkowic Komisji Rolnictwa 
rozpatrzyli i pozytywnic zaopiniowali nastltPuj~cc podania 0 dzicrzawlt 
nicruchomosci : 
1.Pana Krystiana Aniof 
2.Pana Franciszka Jaksik 
3.Pana RomuaJda Jagodzinski I dwa podania : obrltb Pisarzowicc i obrltb 

Sarn6w I 

Przcwodnicz~cy KomiSjJiI~Oln~~~a 
. . / ,// I 

Krysttan Klclb~a.', ./"'.-,I) , 
, IJIJ 


