
Protokol fVy. :L IJo 10 
z posiedzenia komisji stalych Rady Miejski"j w T05ZkJw dniu 27 maja 2010 r 

Posiedzenie rozpocz"lo 5i" 0 godz. 16.00 

Radni jednoglosnie przyj",li porZ!1.dek posiedzenia odczytany przez PrzcwodniczllCcgo Rady 

Miejskiej w T05zku • Pana Marka Pawlowskiego 

Lista obecnosci i pOTZ!1.dek posiedzenia stanowilt zalltczniki do protokolu. 


Posiedzeniu przewodniczyl Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej , Pan Marek Pawlowski. 


Pan Pawlowski odczytal kolejno projekly uchwal Rady Miejskiej w Toszku przygotowane na sesj", , 

ktora odb",dzie si", w dniu 31 maja 2010 r. 

l.Uchwala zmieniajltca uchwal", w sprawie zmian w budZecie Gminy Toszek na rok 2010 (projekt 


stanO\\1 zalltcznik do protokolu). 

Pani Skarbnik wyjasnila , :!:e zmiana dotyczy poprawienia nazewnictwa wydatkow w uchwale 

podj«tej przez Rad", Miejsk'l na poprzedniej sesji . 


Do projeklu nie bylo uwag. 
2.Uchwala w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji. 

Burmistrz wyjasnil , ze Komendant Komisariatu w Pyskowicach zwrocil si", z prosb'lo 
rozwazenie przeznaczenia przez Gmin« kwoty 3.000 zl na nagrody dla 2 policjantow 
z Posterunku Policji w Toszku z okazji Swi,<ta Policji. S'lsiednie Gminy od dawna w ten sposob 
nagradzaj'l pracujqcych na ich terenie policjantow. 
Radny Pan Bartnicki zapytal jak uklada si« wspolpraca z policjq, kiedy pojawiaj'l si« Jakie:! 
problemy na terenie Gminy. Burmistrz odpowicdzial ,ze wspolpraca jest dobra, a s!uzby 
ponadnormatywne S'l realizowane zgodnie z harmonogramem. Poinformowal rownie:!: , ze w 
zwiqzku ze zgloszonym incydentem chuliganskim na skwerze przy przystanku autobusowym , 
ktory mia! miejsce w :!rodku tygodnia zwroci si", do komendanta 0 zwi«kszenie cz",stotliwosci 
patroli policyjnych. 
Radna Pani Maria Bukowska potwierdzila dobrq wspolprac", z policj'l. 
Wi~ej uwag nie bylo. Projekt uchwaly stanowi zal'lcznik do protokolu. 

3.Uchwala w sprawie zmian w budzecie dotycz<!.ca przeznaczenia srodk6w finansowych na nagrody 
dla policjantow. 
Do projektu nie by!o uwag . Projekt uchwaly stanowi zalqcznik do protokolu. 

4.Uchwala w sprawie zmian w budzecie dotyczqca przyj«cia dotacji z Wojewodzkiego Funduszu 
Gchrony Srodowiska na dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw."Zielone szkoly". 
WyjaSnien udzielila Pani Skarbnik , ktora min. poinformowala , ze dofinansowanie dla jednego 
dziecka, na ktore nie jest pobierany zasilek rodzinny wynosi 170 z! , natomiast dla I dziecka , 

na ktore jest pobierany zasilek rodzinny - 400 zl. 

Do projektu nie bylo uwag .Projekt uchwaly stanowi zalqcznik do protokolu. 


5.Uchwala w sprawie zmian w budzecie dotycz<!.ca przeznaczenia srodkow tinansowych na "Dni 
Pniowa" . 
Burmistrz zapozna! radnych z pismem Rady Soleckiej Pniowa 0 dofinansowanie obchodow w 
kwocie 4950 zl.Wklad wlasny Pniowa wynosi 900 zl. 
Radny z so!ectwa Pniow Pan Marcin Kwasniok wyjasnil , ze jest to impreza coroczna , a w jcj 
ramach obchodzony jest rowniez Dzien Seniora.W programiejest min. prelekcja przedstawiciela 
Muzeum Gomosl<!.skiego z Bytomia i koncert z okazji Dni Chopinowskich. 
Na pytanie Radnego Pana Krystiana Dudy dlaczego Rada Solecka Pniowa nie przeznaczyla 
wi«cej swoich srodkow finansowych , Pan Kwasniok odpowiedzial , ze tylko lyle pieni"dzy 
miala. 
Wi«cej uwag do projektu nie bylo. Projekt uchwaly stanowi zal<!.cznik do protokolu. 

http:dotycz<!.ca
http:dotycz<!.ca


-2

6.Uchwala w sprawie zrnian w budzecie dotycz<lca przeznaczenia srodkow finansowych dla Osiedla 
Oracze. 
Pani Skarbnik wyjaSnila , ze w projekcie S<l rozpisane ,zgodnie z przedstawionym przez Osiedle 
Oracze , planem finansowym , srodki ktOre Rada Miejska przeznaczyla w budzecie Gminy 
na 20 lOr dla Osiedla. 
Do projektu nie bylo uwag. Projekt uchwaly stanowi zal<lcznik do protokolu. 

7.Uchwala w sprawie zrnian w budzecie dotycz<lca przeznaczenia srodkow finansovl'ych dla 
solectwa Paczyna . 

Bunnistrz zapoznal radnych z pismem solecrwa Paczyna 0 dofinansowanie wyposaZenia 
narniotow. Radny z solectwa Paczyna, Pan KrzysztofBartnicki wyjasnil , ze solectwo kupilo 
dwa narnioty 0 wymiarach 5 m x 10m za 4100 zl .Na "'lyposaZenie narniotow . 
w tym w bezpieczne oswietlenie ,potrzebuje 1300 zl. 
Namioty moglyby bye rowniez wykorzystywane przez inne solectwa przy organizowaniu imprez. 
Radny Pan Michal Matheja zaproponowal , aby dokupie narnioty , ktore bylyby na zamku do 
dyspozycji wszystkich. Radny Pan Krzysztof Bartnicki dodal • ze solectwo planuje wypozyczae 
namioty odplatnie dla mieszkancow i w ten sposob powi~kszye srodki wlasne solectwa. Poparl 
rO\l,'l1iez propozycj~ Pana Matheji • poniewaZ na zarnku nie bylo by problemu 
z magazynowaniem narniotow. 
Przewodnicz<lcy Rady Miejskiej Pan Pawlowski poinfonnowal , Ze solectwo Kotulin juz kupilo 
taki namio! i moze go wypozyczye po spelnieniu odpowiednich warunkow przez 
wypozyczaj<lcego. 
Wi~cej uwag do projektu nie bylo. Projekt uchwaly stanowi za1<lcznik do protokolu. 

8.Uehwala w sprawie zrnian w budZecie zmieniaj<lca zal<lcznik nr 6 do uchwaly Nr XXXJ385/2010 
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 stycznia 2010 r . 
Pani Skarbnik wyjasnila , ze zmiany w za1<lczniku dotyczq uaktualnienia dotacji udzielonych 
przez Gmin~ Toszek .Zgodnie z zaleceniami RIO, takie zmiany muszq bye dokonywane przy 
kaZdej udzielonej przez Gmin~ dotacji. 
Do projektu nie bylo uwag .Projekt uchwaly stanowi zal'lcznik do protokolu. 

Nast~pnie radni przyst'lJlili do punktu "wolne wnioski". 
Radny , Pan Krystian Duda zapytal jakie obcil.jZenie budzetu spowodowala powodz. 
Burmistrz wyjasnil , Ze obecnie ustalane 8'1. 8traty i roboty , ktore b~d'l konieczne do wykonania , 
szczegolnie ucierpialy drogi nie asfaltowe. Juz wiadomo , ze naprawa mostku w Pawlowicaeh 
b~dzie kosztowac ok. 30-40 tys. zl. Z gospodarstw domowych ucierpial 1 dom w Paczynie przez 
ktory przeszla woda. Szkoda zostala zgloszona do Wojewody i rodzina wkrotee otrzyma zasilek 
w wysokosei 6 tys. zl. 
Zast~pca Bumlistrza. Pani Maria Nowak-Kowalska poinfonnowala, ze najwi~kszym problemem 
jest oszacowanie strat w rolnictwie .Ponadto nie wiadomo • czy b~d'l. odszkodowania dia rolnikow. 
Podstawa do odszkodowanjest po pierwsze uznanie gminy za obj~t'lkl~sk<lpowodzi, nastcrpnie 
oszacowanie strat przez komisjcr - zgodnie z przepisarni , aby roinik dostal odszkodowanie musi 
miee szkod~ na 30 % calego arealu.Na naradzie zorganizowanej przez Wojewodft Sl'lskiego 
omowiono dzialania i szacunkowe straty w wojew6dztwie .Jest wiele niewiadomych , bo s<ljeszczc 
zalane teren y. 
Radny Pan Krystian Kielbasa zwrocil sift z prosba do radnyeh , aby na gor'lco spisali newralgiezne 
miej sea w gminie • np. za male przepusty . Stwierdzil , ze 60% podlopien jest wynikiem 
niedbalstwa • zasmiecania rowow i za malych przepustow. 
Poinfonnowal rowniez ,ze byl w gminie Zuzela , ktorej nas2'.a gmina pomagala w ezasie powodzi 
w 1997 r . Choe sytuacja nie jest lak tragiczna, jak wtedy , to rolnikom potrzeba jest pasza dla 
zwierzqt . Pan Kielbasa zwrocil sicr do radnyeh , aby wsr6d rolnikow zorientowali si~ w sprawie 
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pomocy dla Zuzeli. 

Radny Pan KrzysztofBartnicki podzi,;"kowal za odbudow,;" Potoku Paczynskiego. Dzi'i'ki temu nie 

pO....'1orzyla si~ sytuacja z 1997 r . 

Radny Pan Michal Matheja przedstawil dwa wnioski mieszkancow Osiedla Oracze : 

1)0 przeczyszczenie potoku na Oraczu , ktory nie by! od 5 lat czyszczony , 

2)0 zorganizowanie spotkania infolmacyjnego w zwi!\Zku z rozpocz'i!ciem budowy kanalizacji : 


mieszkancy chcieli by wiedziec ,jakie b«d", ponosic koszty. 
Zwrocil si« rowniez z pytaniem 0 genez« ogloszenia przetargu na basen . 
Zast«pca burmistrza, Pani Maria Nowak-Kowalska wyjallnila, ze byla osoba ch«tna do kupna 
basenu , ale nie wplacila wadium . 
PrzewodnicZ'lcy Rady Miejskiej , Pan Marek Pawlowski poinformowal , ze w Kotulinie w dniach 
26-27 czerwca odb'i'd", si« obchody 50-1ecie kaplanstwa Ks. Proboszcz z Kotulina .Zaproponowal , 
aby Rada Miejska w jakis sposob podzi«kowala Ks.Proboszczowi - m07~ chociaz dyplomem. 
Radni poprali propozycje Pana Pawlowskiego. 
Radny Pan Michal Matheja zaproponowa! ,aby rozszerzyc wniosek 0 uhonorowanie rownie 
Ks.Proboszcza z Toszka , ktory 20 czerwca b«dzie obchodzil 25-lecie kaplanstwa. 
Radni poparli propozycj,;" . 
Radny Pan Rudolf Wienchol zapytal , kiedy b'i'd", uchwalane zmiany planu przestrzennego 
zagospodarowania . 
Burmistrz wyjasnil , i.e CZ'i'SC zmian b'i'dzie przygotowana na sesje lipcow",. 

Na tym zakonczono posiedzenie 0 godz. 16.50. 

Protokolowala 
Malgorzata Por'i'bska 


