
Protokol Nr 112010 

ze wspolnego posiedzenia radnych 


w dniu 29 marca 2010 r. 


Posiedzenie rozpoc~to 0 godz. 16.00 
Lista obecnosci i projekt porzqdku obrad stanowiqzalqcznik do protokolu. 
W posiedzeniu uczestniczyli : 
l.Burmistrz Toszka Pan Jacek Zarzycki 
2.Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska 
3.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por~bska 
4.Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak 
5.P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia CieSlik 

Obradom przewodniczyl Pan Marek Pawlowski - Przewodniczllcy Rady 

Miejskiej w Toszku. 

Pan Pawlowski powital zebranych i przedstawil projekt porzqdku posiedzenia. 

Radni jednoglosnie / 11 - za / przyj~l i proponowany porZlldek obrad. 

Do obrad dolqczyl radny Slawomir Zarzecki - w glosowaniu b~dzie bralo udzial 

12 radnych. 


Ad.l 
Radni omowili : 

1/ projekt uchwaly w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu na realizacj~ projektu "Zaplecze aktywnej 

turystyki rowerowej dla mieszkancow zachodniej cz«sci Subregionu 

Centralnego" 

Skarbnik Gminy poinformowala , i.e wymieniona w projekcie kwota 72.182 zl 

dotyczy niewydatkowanych srodkow ubieglorocznych / 32.941 zt /oraz 

tegorocznych 141.241 zl / , ktore Sq wkladem wlasnym Gminy w realizacj« 

projektu. 

Radny Marcin Kwasniok zwrocil si« 0 przyblii.enie projektu. 

Burmistrz poinformowal , i.e udzial finansowy wszystkich gmin jest jednakowy. 

Do 15 kwietnia br zostanie przygotowany projekt i po tym terminie Rada b«dzie 

mogla zapoznac si~ z rozwiqzaniami technicznymi.Na Sesj~ zostanie 

przygotowana informacja dotyczllca dofinansowania projektu. 

W podsumowaniu dyskusji radni wi~kszoscillgtosow / 10:0:2/ poparli podj~cie 


uchwaly. 


http:technicznymi.Na


21 projekt uchwaly w sprawie : upowaznienia Burmistrza Toszka do podpisania 
umowy 0 partnerstwie w realizacji projektu "Zaplecze aktywnej turystyki 
rowerowej dla mieszkanc6w zachodniej cz"sci Subregionu Centralnego" 
oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z 
deklaracjlt wekslowltna pokrycie koszt6w partnerstwa Gminy Toszek w 
realizacji umowy. 

Skarbnik Gminy poinformowala , ze do wyst1tPienia z wnioskiem 0 

dofinansowanie w/w projektu konieczne jest zawarcie umowy 0 partnerstwie. 
Kwota 444.444,44 zl to dofinansowanie przypadajltce na Gmin" w finansowaniu 
projektu , Iltcznie z naleznymi odsetkami i kosztami na okres nie dluzszy niz 
okres obowiltzywania umowy 0 partnerstwie tj. do 2020 r. 
Radni jednoglosnie poparli podj"cie uchwaly. 
31 projekt uchwaly w sprawie : wyraZenia zgody na zawieranie porozumien 

pomi"dzy Gminlt Toszek , a innymi gminami dotyczltcych wsp61dzialania 
w realizacji zadania wlasnego z zakresu edukacji publicznej 

Pani Cieslik w)'jasnila , ze projekt dotyczy zawarcia umowy z Miastem Gliwice 
w sprawie zwrotu koszt6w dotacji udzielonej przez miasto Gliwice na dziecko 
b"dltce mieszkailcem gminy Toszek uCZ"SZC7..ajltCe do Niepublicznego 
Przedszkola dla dzieci Niepdnosprawnych w Gliwicach.Kwota dotacji wynosi 
3.197,39 zll m-c , a za calosc zadania I od kwietnia do grudnia I 28.776,51 zl . 
Miasto Gliwice zwr6ci si" 0 naliczenie subwencji dla tego dziecka .Po 
otrzymaniu subwencji istnieje mozliwosc zwrotu dotacji wplaconej przez 
Gmin". 
Radni jednoglosnie poparli podj"cie uchwaly. 
41 projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie przej"cia prowadzenia zaj"c zadan z zakresu oswiaty dotycZltcych 
doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w 
plac6wkach oswiatowych , dla kt6rych organem prowadzltcym jest Gmina 
Toszek 

Pani Cieslik poinformowala , ze wzorem roku ubieglego zachodzi koniecznosc 
podj"cia w/w uchwaly. Jedyna zmiana jest wysokosc kosztu obj"cia 
doradztwem jednego nauczyciela z 7. 5 zl na 8 zl . W roku ubieglym 
doradztwem obj"to 23 nauezycieli na kwot" 172,5 zl.Srodki na ten eel slt 
zabezpieczone w srodkach wyodr"bnionych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 
Radni jednoglosnie poparli podjtrcie uchwaly. 
51 projekt uchwaly w sprawie : wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczltcego przejtrcia eztrsci zadan z zakresu edukacji publicznej. 
Pani Cieslik wyjasnila , ze projekt dotyczy wyrazenia zgody na zawarcie 
porozumienia z miastem Gliwice w sprawie dotyczltcej organizowania nauki 
religii Kosciola Ewangielicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w 
Gliwicach. 
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Porozumienie dotyczy nauki religii jednego dziecka i wynosi 665 zl / rok 
szkolny. Srodki na ten cel pochodz4 z tej placowki do ktorej dziecko ucz~szcza 
/ SP w Paczynie I. 
Radni jednoglosnie poparli podj~cie uchwaly. 
61 projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Skarbnik Gminy wyjasnila , ze projekt dotyczy wprowadzenia do budzetu 
srodkow w wysokosci 32.941 zl/ nie wydatkowanych w roku 20091 z 
przeznaczeniem ich na pomoc finansowl\. dla Powiatu Gliwickiego na realizacj" 
projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkancow zachodniej 
cz"sci Subregionu Centralnego" 
Radni wi~kszoscil\. glosow / 11 :0: 1 I poparli podj"cie uchwaly. 
Do obrad dolqczyl radny Michal Matheja . W glosowaniu b"dzie braio udzial 
13 radnych. 
71 projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Burmistrz poinformowai , ze analogicznie jak w przypadku Pniowa wystqpiono 
do Agencji 0 partycypacj" w kosztach realizacji zadania Budowa lokalnej 
oczyszczalni sciekow w Kotliszowicach. 
Agencja przyznala dofinansowanie w wysokosci 70% kosztow realizacji zadania 
czyli kwot" 228.000 zl . Pozostale 30% czyli 97.000 zl pochodzi z budzetu 
Gl11iny. 
Radni jednoglosnie poparli podj~cie uchwaly. 
81 projekt uchwaly w sprawie: zmian w budZecie Gminy Toszek na rok 2010 
Burmistrz poinformowal , ze projekt dotyczy przeznaczenia dotacji dla Centrum 
Kultury w wysokosci 12.000 zi na wsp61organizacj" imprezy motocyklowej 
pod nazw'l"Zlot Zlotej Kaczki" 
Radny Janusz Konopka poinformowal , ze srodki te zostan'lprzeznaczone na 
pokrycie wystltPOW artystycznych w trakcie 3 dniowej imprezy. 
Pan Kwasniok zapytal ; czy impreza tajest w planie imprez? 
Pan Konopka poinformowal , ze byla juz w zeszlym roku , ale nie \vyszla. 
Pan Matheja doda! , iz problem polega na tym , ze byly il11prezy planowane i si" 
nie odby!y , a teraz wprowadza 5i" nowe. 
W podsumowaniu dyskusji radni wi"kszosci'l glosow 1 10: I :2 / poparli podj"cie 
uchwaly. 
91 projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2010 
Skarbnik Gminy poinformowala , ze w budzecie na 2010 r wolne srodki zostaly 
uruchomione w wysokosci 1.824.415 z! .Po zamknit;;ciu roku 2009 okazalo sit;;, 
ze wolne srodki S'l mniejsze 0 ok. 110.000 zl.St'ld koniecznos6 zastqpienia 
przychodow w w/w wysokosci innymi zr6dlami finansowania. 
Radni wi~ksZOSci'l glos6w 1 11 :0:21 poparli podj~cie uchwaly. 
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Ad.2 
Burmistrz poinformowa~ , ze w budzecie Gminy zabezpieczono kwot" 15.000z~ 
na mozliwosc uruchomienia dodatkowych patroli Policji.W zwill.zku z 
powyzszym . aby uszezegMowic umow" i podpisac porozumienie Burmistrz 
zaproponowal radnym , aby do dnia 7.04 br w Biurze Rady ztozyJi wykaz 
terminow oraz miejse szezegolne naraionyeh na niebezpieezne i ucill.zliwe 
ineydenty. 

Ad.3 
Po zapoznaniu si" z kolejnym pismem Panstwa Marzeny i Przemyslawa 
Mizerow w sprawie przyznania mieszkania w Toszku - radni jednoglosnie 
113 za I podj"li decyzj;;: skierowania w/w pisma do Komisji ds polityki 
mieszkaniowej eelem ponownego rozpatrzenia. 

AdA 
Burmistrz poinformowa~ , ze 27 maja br mija 20 rocznica powstania 
samorzll.d6w.W zwiqzku z tym Burmistrz zwrocH si;;: do radnych 0 okreslenie 
formy uczczenia tej rocznicy. 
Radni zadecydowali , ze forma uczczenia zostanie okreslona do dnia Sesji 
absolutoryjnej. 
Z-ca Burmistrza Pani Maria Nowak Kowalska poinformowa~a 0 koniecznosei 
nadania nazwy uliey w Toszku I przedluzenie ul. Eichendorffa - odr;;:bna droga 
przy kt6rej wybudowano 2 domy I.Pani Kowalska zaproponowala umieszezenie 
ankiety w intemeeie , aby mieszkancy mogli 5i;;: wypowiedziec i wtedy na 
kolejnll. Sesj;;: przygotuje si;;: projekt uehwaly. 
W podsumowaniu dyskusji radni wi;;:kszoscill. gtos6w I 12:0: 1 Izaproponowali 
przygotowanie projektu uehwaly na najbJizszll. Sesj;;: i nadanie nazwy uliey 
Ks.J .Chrzll.szeza. 
Z-ca Burmistrza zapoznala radnych z projektem pisma skierowanego do Rady 
Powiatu , a dotyczll.cego zaniepokojenia sytuacjll. , w kt6rej remonty bll.di 
inwestycje przy drogach powiatowyeh uzaleznione Sll. od wsparcia finansowego 
gmmy. 
Po dokonaniu drobnych korekt radni zaakceptowali tresc pisma i 
zaproponowali , aby pismo tej samej trdci wystac takZe do Zarzll.du 
Wojew6dztwa Slll.skiego. 

Po \vyezerpaniu porzll.dku obrad Pan Pawlowski podzi;;:kowal zebranym za 
udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 17.30 

Przewodniczll.ey 0 rad 
Marek Pawl 'ski 

http:Przewodniczll.ey
http:Zarzll.du

