
ProtokOl Nr XIX/2012 

z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra 


odbyla si~ 25 kwietnia 2012 r. 0 godz. 17.00 


Porzqdek obrad , lista obecnosci radnych i sohys6w stano will zalllcznik do protokolu. 
Otwarcia Sesj i dokonal Przewodniczllcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka, kt6 ry 
przewodniczyl obradom. 
Pan Kokoszka powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym I Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin.zm.! na Sesji obecnych 
jest IS radnych, zatem Sesjajest prawomocna do podejmowania uchwal . 
W obradach Sesj i uczestniczyli : 
l.Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3.Sekretarz Gminy Pan Mateusz Papkala 
4.Radca Prawny Pan Andrzej Malski 
5.Dyrektor CK Zamek w Toszku Pan Artur Czok 
6.Kierownik OPS Pan lakub Janiak 
7.Prezes REMONDIS Pan Herbert Karlowski 
8.Kierownik IKP Pan Bernard Cebula 
9.P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia CieSlik 
10.Dyrektor SP w Paczynie Pan Bogdan Dutkiewicz 
II.Dyrektor SP w Toszku Pani Lidia Skowron Rittau 
12.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny 
13.Radny Rady Powiatu Pan Mariusz Poloczek 
14.Mieszkancy Gminy 
15.Inspektor Dorota Piecha 

Ad.2 
Radny Andrzej Morciniec zaproponowal wprowadzenie do porzlldku obrad Sesji ppkt.4a 
zaprezentowanie dwoch wersji hej nalu miasta Toszek napisanych przez PanillAleksandr~ Garbal 
za wprowadzeniem do porzqdku obrad w/w propozycji glosolVaio 15 radll)'cll 
przeciw 0 
wstrZYl1lalo sif od glosu 0 
Przewodniczllcy Rady Miejskiej w Toszku wniosl 0 : 

- wycofanie tresci pkt 10 porzqdku obrad 
- wprowadzenie nast~pujqcego zapisu w pkt 10 : 
"Podj~cie decyzji 0 sposobie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Szoltysika na dzialalnosc 
Bunnistrza Toszka" 

W pkt.ll porz'l.dku 0 brad wnosz~ 0 wprowadzenie : 
- jako ppkt 1 : projektu uchwaly zmieniajqcej uchwal~ w sprawie ustalenia wysokosci stawek 
podatku od nieruchomosci na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku na 
rok 2012 

- jako podpunkt 1 a : 
Zapoznanie s i~ Z odpowiedziq na skarg~ Prokuratury Okr~gowej w Gliwicach do Wojew6dzkiego 
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Sqdu Administraeyjnego na uehwal« Rady Miejsk iej w Toszku w sprawie ustalenia wysokosci 
stawek podatku od nieruchornosei na terenie rrtiasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku 
narok2012 

Pozostale ppkt - pkt 11 otrzyrnui'l kolejno nurnery : 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
za przykciem propOflowallych zmiafl glosowalo 15 radllych 
przeciw o 
wstrzyma/o si~ od glosu o 

Ad.3 
Przewodnicz'lcy Rady poddal pod glosowanie : przyi«cie porz'ldku obrad z przeglosowanymi 
zmianami: 
za przyj~ciem glosowa/o 15 radllycll 
przeciw 0 
wstrzyma/o si~ od g/osu 0 
Porz'ldek obrad zostal przyj«ty jednoglosnie . 

Ad.4 

Radny Krzysztof Bartnicki poinformowal, ze jego wypowiedz dot. przygotowania 30 letniej 

styrnulacji wplyw6w do budzetu I w zwiqzku z powstaniem ferm wiatrowych I byla wnioskiem. 

Wniosek powinien byl bye przez Przewodnicz'lcego Rady przeglosowany - co si.,: nie sta!o - j miee 

odzwierciedlenie w protokole Sesji. 

Innych uwag radni nie wniesli do protokolu z ostatniej Sesji . 

Przewodnicz'lcy Rady poddal pod glosowanie : przyj«cie protokolu z ostatniej Sesji : 

za przyj~ciem g/osowa/o 14 radnych 
przecilV 1 radny 
lI'strzyma/o si~ od g/osu 0 
Protok61 zostal przyj«ty wi«kszosci<t glos6w. 

Ad.4a 

Pan Wrazidlo odegral na tr<tbee dwie wersje hejnalu miasta Toszek napisanego przez Pani'l 

Aleksandr« Garbal. 

Przewodnicz'lcy poinforrnowal , ze deeyzj.,: Rada podejmie p6zniej. 


Ad.S 

l.Radna Inga Potkowa w rarnach interpelacji poinformowala 0 zaniedbanyrn parkingu przy 

Zamku , na kt6rym mi«dzy innymi osoby przyjezdzaj'lce parkuj<t w r6zny spos6b . W zwi<tzku z 
tyrn , ze miejsce to jest wizerunkiem miasta radna zaproponowala wyznaczenie pas6w do 
parkowania 

2.Radny Eugeniusz Kue : 
- w nawi<tzaniu do poprzedniego sprawozdania Burmistrza , kt6ry pornimo pelnego projektu 11a 

zagospodarowanie skwerku przy ul. Parkowej dT'tzy temat skwerku przy ul. Gliwickiej : 
- co b«dzie zawieral w sobie projekt technicznego monitoringu i co rna w nim kosztowac 

13 .000 zl ? 
- na jakiej podstawie prawnej Burmistrz zamierza uregulowac sprawy wlasnosci nieruchomosci 

ehodzi 0 ogr6dki dzialkowe.Prosz~ 0 przedstawienie caiej procedury . kt6ra rna doprowadzic do 
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stanu , ze dzierzawcy stanq si~ wlascicielami ? To jest nawiqzanie do odpowiedzi Burmistrza 
udzielonej mieszkancowi Toszka na spotkaniu z mieszkaflcami. 

- prosz~ 0 informacj« dotyczqCq zam6wieri. publicznych powyzej 10.000 zl , kt6rych dokonywal 
Urzqd Miej ski w okresie 1.01.20 II r. do 31.03.2012 r. 

- prosz~ 0 informacj« co z naszym posterunkiem policji i propozycjami Burmistrza dotyczqcymi 
utworzenia strazy miejskiej ? 

- czy jest juz dost«pna mapka z konkretnymi zaznaczeniarni lokalizacji wiatrak6w , np. taka jaka 
ukazala s i~ na wiadomej stronie to znaczy www.wtoszku.pl ? 

- czy i w jakiej wysokosci wzrosnie doch6d gminy w przypadku usadowienia wiatrak6w w nasz.ej 
gminie i jak w takim przypadku : 
- wplynie to na wysokosc subwencj i wyr6wnawczej 
- wplynie to na wartosc nieruchornosci polozonych w niedalekiej odleglosci od 

zlokalizowanych wiatrak6w I chodzi m.in 0 tereny gminne , kt6re w planie zagospodarowania 
Sq zapisane j ako tereny hudowlane , a Sq polozone przy ul. Harcerskiej w Toszku i przy drodze 
do Sarnowa - w sumie ok. 6 ha I 

- czy Pan Bunnistrz zastanawial si« nad mozliwosciq wymiany chodnika z Dworca do Centrum, 
kt6rego tak bardzo si~ wstydzil w kampanii wyborczej ? 

- Pytanie do radnych : czy ktos z radnych pod pi sal jakqkolwiek UIl10W~ na dzierzaw~ luh 
wynajell1 teren6w pod budow~ wiatrak6w ? 

Pan Kuc zwr6cil sit;' , aby odpowiedz na pytania skierowane do Burmistrza zostaly udzielone w 
formie pisemnej , natomiast odpowiedzi na pytanie skierowane do radnych Pan Kuc oczekuje na 
dzisiejszej Sesji 

3.Radny Krystian Cedzich wni6s1 interpelacje w sprawie : 
- zniszczonej drogi na Grabin« przez ci"zkie sall1ochody wozqce osady sciekowe na pola - radny 

zaproponowal , aby wyciqgnqc konsekwencje i nakazac wlakicielom p61 na kt6re osady Sq 
wozone uporzqdkowanie tej drogi 

- co i kiedy b,<dzie robione na drodze krajowej ? 

- na jakiej zasadzie udzielono odpowiedzi na protest prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq 
dot. oplaty abonarnentowej ? 

- pozimowych ubytk6w , kt6re Sq usuni"te , ale nie wszystkie np. na ul. Wiejskiej jest wyrwa , 
kt6ra stanowi zagrozenie dla ruchu 

4.Radny KrzysztofBartnicki zwr6cil si~ 0 : 

a/ przygotowanie stymulacji wplyw6w do budzetu przez okres 30 lat : 

- od producenta energii elektrycznej I wiatraki I 

- od rolnik6w i os6b , u kt6rych na terenach stojq wiatraki 


bl przygotowanie stymulacji wplyw6w do budzetu w przypadku dalszego osadnictwa na terenie 
naszej Gminy 

cl informacj" : kto zaplaci odszkodowania w przypadku gdy tereny oraz budynki straca na 
wartosci w zwiqzku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego 

d/ umieszczenie na stronie internetowej map przedstawionych na spotkaniu dot. wiatrak6w 
w Paczynie 

el informacji dot. wyslania wezwania do zaplaty wyslanego do firmy GUMITEX : 
- na jakiej podstawie wystawiono wezwanie ? 
- ilu podmiotoll1 , firmom i osobom prywatnym wystawione zostaly wezwania do zaplaty jak 

wyzej 
5.Radny Janusz Konopka zwr6cil si« 0 przygotowanie na kolejna Sesj" Rady Miejskiei J roj';',tu 

uchwal y w sprawie protestu przeciwko likwidacj i Posterunku Policj i 
6.Radny Kuc zaproponowa! rozwazenie moZliwosci udost,<pnienia pomocy prawnej dla os6b 

zainteresowanych wiatrakarni 

http:www.wtoszku.pl
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7.Radny Tadeusz Kobiernik : 
- w imieniu mieszkanc6w i wlascicieli sklep6w wni6s1 interpelacj~ w sprawie ustawionego znaku 

"zakaz parkowania" na ul. Chrobrego - dostawcy towaru do sklep6w przy tej ulicy Sq cz~sto 
karani przez Policje za nieprzestrzeganie przepis6w - radny zaproponowa! rozwaZenie zmiany 
organizacji ruchu 

- kolejna interpelacja dotyczyla parkowania na Rynku - koniecznosc ustawienia samochodu pod 
katem 90 stopni powoduje problem z wyjazdem - moze zmienic na skos 

8.Radny Jan Sopala : 
- zaproponowal , aby pojernniki na odpady typu "dzwony" zostaly przeniesione na ul. Pniowskq 
- poinformowal 0 osuwajqcym si~ chodniku w Paczynie i zwr6cil si~ 0 sprowadzenie Komisj i , 
w sklad kt6rej wchodziliby przedstawiciele Powiatu 

Ad.6 
I.Pan Knopek : 

- poinformowal , ze na ulicy M1Yl1skiej po robotach gazowniczych i wodociqgowych pozostala 
dziura na dziurze 

- podkreSlil , ze na ul. Podwale Sq same nier6wnosci - ostatni asfalt byl polozony 35 lat temu 
- poinformowal , ze mi~dzy mi~dzy ulicami Podwale i Ogrodowa bylo przejscie I widniej e one 

na mapach w Starostwie ;'. Sprzedajqc dzialki sprzedano dzialk~ razem z przejsciem. Czy jest 
mozliwose przywr6ceni~ w/w przejscia ? 

- na Oraczu robionajest kanalizacja - dlaczego nas pomini~to ? 
2.Mieszkanka Wrzos6w Pani Olga Kr6tka Potempa poinformowalo 0 zlozonych w imieniu 

mieszkanc6w przysi61ka pismach skierowanych do Burmistrza Toszka : 
aJ w sprawie : niepodlqczania mieszkanc6w przysi61ka do drogi kasztanowej Paczyna-Wrzosy 
b/ w sprawie : przyslania Komisji w sklad kt6rej wchodziliby r6wniez radni powiatowi w celu 

ustalenia drogi koniecznej do posesji 

Ponadto Pani Potempa: 

- poinformowala, ze mieszkancy Wrzos6w sqprzeciwni budowie wiatrak6w .W swojej 


wypowiedzi podkreslila , ze firmy ubezpieczeniowe nie chcq z tego powodu ubezpieczac 

dom6w 


- zapytala , kiedy b~dzie zrobione pobocze przy drodze powiatowej , aby dzieci mogly 

bezpiecznie dojse do szkoly 


3 .Mieszkaniec Wrzos6w Pan Student poinformowal 0 zlozonych pismach dotyczqcych drogi 
Iqczqcej przysi61ek z droga powiatowq - w dniach 23.01.2011 r. ,27.01.2011 r. oraz 27.02.201 2 r. 
Na pismo z dnia 23.01.20 II r. - mieszkancy otrzymali odpowiedz , natomiast na kolejne dwa 
pisma do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. 

4.Mieszkaniec Toszka Pan Jakubczak wspierajqc interpelacj~ radnego Kobiernika dot. zakazu 
zatrzymywania si~ na ul. Chrobrego doda! , ze Policja egzekwuje bardzo wysokie mandaty od 
dostawc6w towaru do sklep6w na tej ulicy 

5.Mieszkaniec Toszka Pan Wlazinski poinformowal 0 : 

- handlujqcych w~dlinami w pomieszczeniu I buda I, kt6re nie jest przystosowane do takiej 
sprzedazy I brak warunk6w sanitarnych w tym pomieszczeniu I 

- niedawnym pozarze na posesji Pana Bieilka .Obecnie Pan Bieniek buduje nowe pomieszczenie 
w odleglosci 2m od mojego ogrodzenia 

6.Mieszkaniec Grniny : 
- zaproponowal , aby zamknqe mozliwos6 parkowania na ul. Chrobrego dla radnych i 

pracownik6w Urz~du I w przypadku parkowania samochod6w - nie da si~ ulicqprzejechac / 
- zapytal : co si~ dzieje z kostkq granitowq z Rynku ? 

http:23.01.20
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7.Mieszkaniec Paczyny Pan Dyj as - posilkuj"c si~ zapisami art.36 pkt 3 ustawy 0 planowaniu 
przestrzennym poinformowal , ze w zwi'\Zku z obnizeniem wartosci nieruchomosci moma z"dac 
od gminy odszkodowania.Ponadto zaproponowal , aby w sprawie wiatrakow przeprowadzic 
konsultacje lub referendum 

8.Pan Mariusz Podbrozny pisemnie zwrocil si~ do Przewodnicz"cego Rady Miejskiej 0 udz.ielenic 
pisemnej odpowiedzi : jakie byly powody , dla ktorych Przewodnicz"cy dwukrotnie zlal11al 
Regulamin Rady Miejskiej poprzez nie poddanie pod glosowanie wnioskow : 
- radnego Tadeusza Inglota podczas XVI Sesji w dniu 2S stycznia br w sprawie odczytania 
skargi dyrektora Gimnazjul11 w Toszku na dzialanie Burmistrza Toszka oraz protokolu kontroli 
wraz ze zlozonymi do niego uwagami 

- radnego Krzysztofa Bartnickiego podczas XVIII Sesji w dniu 28 marca br wniosku dotyczqcego 
przygotowania przez Burmistrza Toszka 30 letniej symulacji wplywow budzetowych z tytulu 
funkcjonowania farmy wiatrowej na terenie Gminy Toszek 

9.Mieszkanka KotuIina Pani Zawiola poinformowala , ze od IS.OS.br byd"przyjmowane wnioski 
o dofinansowanie do wapna .Pani Zawiola zwrocila s i~ do soltysow 0 przekazanie tej informacji 
roInikom 

Ad.7 
I .Soltys Paczynki Pan Adam Wochnik poinformowal , ze solectwo Paczynka jest przeciwne 

utworzeniu ferm wiatrowych na terenie gminy.Gmina Pyskowice zrezygnowala z tej inwestycji 
gdyz jak si~ okazalo rachunek ekonomiczny nie jest zbyt korzystny.Budowajednego wiatraka , 
ktorego wysokosc wynosi 198 m - wyl"cza powierzchni~ IOOha z dzialalnosci . 
Soltys zaproponowal , aby Burmistrz odniosl siy do w/w informacj i 

2.Sottys Pisarzowic Pani Regina Cieslik poinformowala , ze pracownik prac spolecznie 
uzytecznych porzqdkuje so lectwo - co zrobi6 ze zebranymi smieciarni I wsrod nich s" nawet 
opony I 

3.Soltys Kotliszowic Pani Gertruda Musiol poinformowala, ze miydzy Wielowsia, a ToszJdem 
jest droga polna , ktor" s" wozone osady na pol a Doprowadzi lo to do zarwania mostku i 
zniszczenia drogi - czy takie ciyzkie samochody z duzym ladunkiem mog"jezdzic tak" drog" ? 

Ad.8 
Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie od 28.03.br do 2.IV20 12 r. 

Radni nie wniesli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi zal"cznik do protokolu. 


Ad.9 
Dyrektor Centrum Kultury "Zamek w Toszku" Pan Artur Czok poinformowal , ze zgodnie ze 
Statutem zakres dzialalnosci jednostki obejmuje : upowszechnianie kultury poprzez rozwijanie 
zainteresowari. kulturalnych lokalnej spolecznosci , wspieranie arnatorskiej tworczosci artyslycznej. 
promocj~ , ochron~ tradycj i i dziedzictwa kulturowego , organizacjy imprez 0 charakterze !okalnym 
i ponadloka!nym , obslugy ruchu turystycznego , sprzedaz pami"tek zwi'\Zanych z Zamkiem , 
wsp61pracy z samorzqdem loka!nym , instytucjal11i kultury i oswiaty , stowarzyszeniami i 
mniejszosciami narodowymi , upowszechnianie czytelnictwa.W roku 2011 zorganizowano 28 
imprez kulturalnych oraz 3 wystawy na wiezy zarnkowej . W roku 20 II na terenie gminy dzia/aly: 
Biblioteka centralna w Toszku , 4 filie biblioteczne : Paczyna , Sam6w , Ligota Toszecka oraz 
Wilkowiczki , 2 pw1k:ty biblioteczne : P!uzniczka i KotuIin I zgodnie z uchwal<t Rady Miejsk iej w 
strukturach CK pozostanie Biblioteka centralan w Toszku oraz filia w Paczynie I Ponadto CK 
oferuje udzial w nastypujqcych sekcjach : tari.ca towarzyskiego , tari.ca nowoczesnego ,tanca 
nowoczesnego break dance, orkiestra ditta, chOry , sekcja wokalna , sekcja plastyczna , nauka gry 

http:28.03.br
http:IS.OS.br
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na instrumentach 1keybord , gitara 1 , zaj~cia gimnastyczne dla doros!ych. 

Aby dos(osowac prowadzenie catej dzialnosci CK do mozliwosci finansowych niezb~dne byly 

ci«cia tinansowe oraz reorganizacja . 

Planuje si~ utworzenie galerii w zamkowej kawiarni , na kt6rej b~d1l wystawiane prace lokalnych 

fotograf6w i artyst6w , a takZe odkrycie i wyremontowanie studni na dziedzincu. 

W opowiedzi na pytanie radnego Kuca 0 moZliwosc pozyskiwania srodk6w - Dyrektor CK 

poinformowa! , ze na studni« otrzymano dofinansowanie z projektu - w sumie na r6zne zadania 

napisano 6 projekt6w - czy na pozos tale zostan1l przyznane srodki - narazie nie wiadomo. 


Ad.10 

V-ce Przewodnicz1lcy Rady Miejskiej Pan Tadeusz Kobiern ik odczytal skarg« Pana Edwarda 

Szoltysika na dzia!alnosc Burn1istrza Toszka 1dot. zaj~tej dzia!ki pod drog~ 1 

Radny Janusz Konopka podkreslil , ze Pan Szo!tysik da! swoj1l w!asnosc - zwraca si'i' zwiqzkom 

wyznaniowym , a nie zwraca sie zwyk!ym ludziom - moze trzeba. im pom6c - to samo dotyczy 

Wrzos6w , a takich przypadk6w napewno jest wi~cej. 


Radny Kuc doda! , ze oddal dla wszystkich mieszkanc6w , a sam p!aci podatki. 

Radny Cedzich stwierdzi! , ze S1l zarzuty - a nikt nie chce pom6c Panu Szoltysikowi. 

W podsumowaniu dyskusji Przewodnicz1lcy poddal pod glosowanie : kto przygotuje post~powanie 


wyjasniai1lce : 
za przygotowalliem postt;powallia przez Komisjt; Rewizyjllq glosowalo 9 radllYc" 
przeciw 3 rndllyclt 
wstrZY/1/alo sit; od giosll 3 radllycll 
W wyniku glosowania wi'i'ksZOSci1l glos6w podj'i'to decyzj'i' ,iz post~powanie wyjasniai1lce d1a Rady 
Miejskiej przeprowadzi Komisja Rewizyjna. 

Ad.ll 
- Projekt uchwaly zmieniaj<lcej uchwal~ w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od 

nieruchomosci na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnien od podatku na rok 2012 
Projekt zostal przygotowany w zwi1lzku z zaskarzeniem uchwaly Nr XIVI137/2011 przez 
ProkUJatUJ~ Okr~gow1l w Gliwicach w zakresie § 2 pkt 5. 
Przewodnicz1lcy Rady odczytal uchwal'i' i poddal j1l pod glosowanie : 
za podjt;ciem glosowalo 15 rndnych 
przeciw 0 
wstrzymalo si~ od glosu 0 
Uchwala Nr XIXI1 98/20 12 zosta!a podj'i'tajednog!osnie i stano wi zal1lcznik do protokolu. 
Po podj'i'ciu w/w uchwaly - Przewodnicz1lcy Rady odczytal odpowiedz na s karg~ do 
Wojew6dzkiego S1ldu Administracyjnego / zal. do protokolu I . 
- Projekt uchwa!y w sprawie : przyj~cia Oceny Zasob6w Pomocy Spolecznej Gminy Toszek 
Komisje stale Rady Miejsbej po szczeg610wym przeanalizowaniu projektu na swoich 
posiedzeniach nie wnios ly do niego uwag. 
Radny Kocur zadal pytanie wi<tZqce si'i' z wnioskami kOl1cowymi , a mianowicie : w jaki spos6b 
OPS rna zamiar zrealizowae wnioski kOl1cowe i w jakim okresie ? 
Kierownik OPS Pan Jakub Janiak poinformowal , ze w zwiqzku z problemem starzej1lcego si'i' 
spoleczenstwa , a takZe wymagaj1lc1l wsparcia gruP1l os6b bezrobotnych zaproponowano 
rozwi<lzania tabe jak we wnioskach koncowych.Utworzenie domu dziennego pobytu planuje si t( w 
kooperacji ze Szpitalem Psychiatrycznym .Klub seniora propozycja do rozpatrzenia moze istniec 
przy domu dziennego pobytu .Natomiast Klub Integracji Spotecznej moze bye utworzony w ramach 
projektu systemowego realizowanego przez OPS od 2007 r. . 
Przewodnicz<lcy Rady odczytal uchwal'i' j poddal j1l pod glosowanie : 
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za podj?ciem glosowalo J5 radnych 
przeciw 0 
wstrzymalo si? od gloSll 0 
U chwala Nr X1X/J 99120 12 zostala podj ~tajednoglosnie i stanowi zal1\.cznik do protokolu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : uchwalenia Gminnego programu uS'.lwania azbestu i wyrob6w 

zawieraj1\.cych azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 - 2032 
Projekt byl szczeg61owo omawiany na posiedzeniach Komisji stalych. 
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu. 
Przewodnicz1\.cy Rady odczytal uchwal~ i poddal j1\. pod glosowanie : 
za podj?ciem glosowalo J5 radnych 
przeciw 0 
IVstrzymalo si? od gloSll 0 
Uchwala Nr Xlx/200/2012 zostala podj ~tajednoglosnie i stano wi zal1\.cznik do protokolu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : udzialu Gminy Toszek w konkursach na projekty w ramach 

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wsp61finansowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 

Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.Po zapoznaniu si~ z 
projektem Komisje nie wniosly do niego uwag. 
Przewodnicz1\.cy Rady odczytal uchwat~ i podda! j1\. pod glosowanie : 
za podj?ciem glosolValo J5 radllycll 
przechv 0 
IVstrzymalo si? od gloSll 0 
Uchwala Nr Xlx/20 1120 12 zostala podj<;ta jednoglosnie i stano wi zal1\.cznik do protokolu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 12 
Projekt dotyczy zwi<;kszenia dochod6w i wydatk6w w budzecie 0 kwote 5.700 zl na stworzenie 
placu zabaw przy swietlicy opiekunczo-wychowawczej w Samowie w ramach projektu 
"Sportowy plac zabaw na kOI1cU swiata" . 
Komisje stale Rady Miejskiej po zapoznaniu si<; z projektem nie wniosly do niego uwag. 
Przewodnicz1\.cy rady odczytal uchwal~ i podda! j1\. pod glosowanie : 
za podj?ciem glosowalo J5 radnych 
przechv 0 
IVstrzymalo si? od glom 0 
Uchwala Nr XIX/202/20 12 zosta!a podj~ta jednoglosnie i stanowi zal1\.cznik do protoko lu. 
- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 
Projekt dotyczy przeznaczenia kwoty w wysokosci 300.000 zl stanowi1\.cej 15% wartoSci koszt6w 
kwalifikowanych na realizacj<; projektu "Wirtualny Urz1\.d - budowa i wdrozenie zintegrowanego 
systemu wspomagania zarZ1tdzania w administracj i wraz z platform1\. elektronicznych uslug 
publicznych dla mieszkm1c6w Gminy Toszek" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojew6dztwa SI1\.skiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II , Spoleczenstwo Infonnacyjne , dzialanie 
2.2 Rozw6j elektronicznych uslug publicznych 
Komisje stale Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach nie wniosly uwag do w/w projektu. 
Radny Krzysztof Bartnicki podkreslil , ze kwota wkladu wlasnego zostala zmieniona na 300.000z1 
K wota ta wskazuje , ze b<;dzie to ok. 2 mIn inwestycja , kt6r1\. najpierw trzeba b<;dzie wykonac , a 
dopiero potem dostaniemy zwrot koszt6w. Czy projektjestjuz gotowy i czy mozna go zobaczyc? 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze na posiedzeniach Komisji podano kwot<; szacunkow1\. z 
informacj1\., ze moze ona bye inna.Nie b<;dziemy wykladac srodk6w na realizacj~ calosci 
finansowanie b«dzie odbywalo si<; tak jak przy kanalizacji - dostajemy zaliczki i rozliczamy. 
Kuzdy radny powinien bye zadowolony , ze przy wartosci projektu - 2 mIn zl , gmina ze srodk6w 
wlasnych wydaje tylko 300.000 zl. 

http:Przewodnicz1\.cy
http:Przewodnicz1\.cy
http:Miejskiej.Po
http:Przewodnicz1\.cy
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Od roku 20 15 obligatoryjnie ten system funkcjonowania Urz~du b~dzie obowi¥ywal. 

Projekt b~dzie sk!adany 11 .05.br i wtedy b~dzie jego ostateczna wersja ..Tezeli koszty b~d a,. 


mniejsze - to nasz wklad r6wniez si~ zmniejszy. 

Przewodnicza,.cy Rady Miejskiej w Toszku odczytal uchwal~ i podda! jitpod glosowanie : 

za podj~ciem glosowalo 14 radnych 
przeciw 0 
lI'strzymal sif od glosu 1 radny 
Uchwala Nr XIX/203/20 12 zostala podj~ta wi~kszosciit glos6w i stano wi zalitcznik do protokolu. 

- Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2012 

Projekt dotyczy przeznaczenia srodk6w wwysokosci 92.000 zl , kt6re stanowiit wklad wlasny na 

realizacj ~ Programu Rzitdowego pn "Cyfrowa Szkola" w Szkolach podstawowych w Toszku i w 

Pniowie. 

Komisje stale Rady Miejskiej po zapoznaniu si" propozycjitprojektu na swoich posiedzeniach nie 

wuiosly do niego zadnych uwag. 

Przewodniczitcy Rady odczytal uchwal" i poddal jitPod glosowan:e : 

za podjt;ciem glosowalo 15 radllYc/1 
przeciw 0 

wstrzymalo sif od glosu 0 

Uchwala Nr XIX/204/20 12 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zalitcznik do protokolu. 

Przewodniczitcy Rady Miejskiej w Toszku zaproponowal 5 min przerwy . 

Po przerwie : 


Ad.12 
Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi na interpelacje i zapytania : 
I.radnej Podkowy : problem z parkingiem pod Zamkiem jest znany - planuje si~ przygotowanie 

projektu !itcznie z uliq Zamkowitjak tylko ustana prace przy budowie hotelu 
2.radnego Kuca - Burmistrz poinformowal , ze zgodnie z propozycjit Pana Kuca udzieli odpowiedzi 

w formie pisemnej . W sprawie pomocy prawuej dla os6b zainteresowanych wiatrakami 
Burmistrz wyjasni! , Ze nie mogit to bye Radcy Prawui Urz~du , ale nic nie stoi na przeszkodzie , 
aby Urzitd zatrudni! prawnika do udzielania porad obywatelskich. 
Odnosnie skwerku przy ul. Parkowej - Burmistrz ponownie poinformowal , ze projekt zostal 
odrzucony bo ni e spelnial zalozen .Po roku 2014 jak b~ditnowe konkursy - b~dzie mozna 
skladae ponownie . 
Pan Kuc podkreS lil , Ze mieszkailcy chc~ pom6c np. oczyscie , przygotowac teren 
Burmistrz stwierdzil , ze podobnie j ak na Podzamczu mozna zrobic porzitdek. 

3.radnego Cedzicha : 
- w sprawie wozenia osad6w drogit grab ins kit jest urn6wione spotkanie z Panem Butorem 

w dniu 4.0S.br 
- nie mamy informacji w sprawie prac na drodze krajowej 
- oplata abonamentowa - w trakcie obowiitzywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod" 

i zbiorowe odprowadzenie sciek6w nie ma prawnych moz!iwoki wprowadzenia zmian 
- wyrwa na ul. Wiejskiej - by! na wizj i pracownik Urz«du , nie jest ona tak duza , aby nie dalo 

si" jez.dzic 
4.radnego Bart.nickiego : 

- stymulacje sit tworzone - potrzeba czasu , aby to dobrze przygotowae.Zak!ada s i ~ , ze wi atraki 
juz Sit , a przeciez inwestor zlozyl dopiero wniosek .0 zrnianie w planie zagospodarowania 
przestrzennego b"dzie decydowae Rada - wczesniej b~ditProwadzone konsultacje z 
mieszkailcami 

http:Przewodnicza,.cy
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lezeli ehodzi 0 GUMITEX to dbamy jedynie 0 dobro Gminy .Chodzi 0 koszty , kt6re gmina 
poniosla, a teraz pr6buje je odzyskac - jestesmy w trakeie proeedur , kt6re gmin~ nie nie 
kosztujil 

S.radnego Konopki - projekt uehwaly dot. protestu przeciwko likwidaeji Posterunku Policji zostanie 
przygotowany na przyszlil Sesj~ 

6. radnego Kobiernika : 
- parkowanie na uL Chrobrego to sprawa bardzo trudna - wnioskodawcy chCil r6Znych rzeczy 


np. calkowitego zakazu parkowania , inni nie chca. Zadnyeh zmian - nienmiej jest to istotny 

problem 


- zmiana parkowania na Rynku - pomalowac skosy po kostce - jak to b~dzi e wyglilda10 
7.radnego Sopaly: 

- pojemniki typu "dzwony"mozna postawic na ul. Pniowskiej 
- w zwi')Zku z tym , ze na sali obrad obeenychjest dw6ch radnyeh powiatowych Burmistrz 

zaproponowal , aby wraz z Komisjil przyjechal Pan Dombek zobaczyc jak wyglilda ehodnik 
w Paczynie i co tam naJei.y poprawic 
Przy tej okazji mozna pokazac problem mieszkailc6w Wrzos6w dotycza.cy poboczy przy 
drodze powiatowej 

8.Pana Knopka : 
- w sprawie dziur na ul. MlYllskiej b~dziemy monitowac 
- dalszy etap kanalizacji przewidziany jest do realizacji ok. 2014 r.- w roku przyszlym b,dzie 

zrobiony projekt 
- przejseie pomi~dzy ulicami Ogrodowili Podwale - niestety przed nami zadecydowano 0 

sprzedazy - teraz trudno cos z tym zrobic 
9.Pani Potempa: w sprawie drogi Burmistrz zwr6cil sil( jeszeze 0 trochl( cierpliwosci - jest to 

teren prywalny i brakuje jeszcze dw6ch odpowiedzi 
10.Pana Studenta - pisma bl(dil sprawdzone 
II.Pana Grabowskiego : cz,sc kostki jest na Zamku 
12.Pana Dyjasa: odszkodowania za obnizenie wartosci nieruehomosei - jestesmy w traJeeie 

przygotowania analizy, kwestie te b~dil brane pod uwagy 
13.Soltysa Paczynki : sprawa wiatrak6w jest sprawil otwartil- nie nie zostanie zrobione bez udzialu 

mieszkaile6w - decyzje przewiduje si~ w okolicy grudnia 
14.Soltysa Pisarzowic : przeprowadz~ rozmowl( z Pania Koprek 0 mozliwoSciach wywozu tyeh 

smieei 
IS.Sohysa Kotliszowic : Kierownik IKP Pan Cebula bydzie b,dzie kontrolowal Ie dzialania 

sprawdzimy jakie sa. mozliwoki zapobiegania dewastacji drogi 
Przewodnicz<\ccy Rady Miejskiej w Toszku poinfonnowal Pana Podbroznego , ii. najego pisemne 
zapytanie zostanie udzielona pisemna odpowiedz. 
Radny Krzysztof Bartnicki stwierdzil, ze : 
- w sprawaeh GUMlTEXU nie podejmuje kwesti i zwi')Zanyeh z oeirona srodowiska tylko kwestic 

finansowe 
- wszystkie spotkania z inwestorami powilmy bye nagrywane , nie by!oby wtedy niedom6wien. 

Zadalem pytanie inwestorowi :"Czyli dostanie gmina , rolnik i soleetwo" - nie swiadezy ono 
o tym , ze jestem zwolennikiem wiatrak6w - to tylko pytanie . 

Radny Bartnicki wni6s1 , aby Sesje , Komisje ,spotkania z inwestorami , spotkania mniej oficjaJne 

by!y nagrywane. 


Radny Kue zapytal : czy Burmistrz rozmawial z Prezesem Taurona na temat spotkania ? 
Burmistrz poinformowal , ze zaprosi! przedstawicieli , kt6rzy byli u niego na spotkaniujuzjako 
Tauron. 

http:dotycza.cy
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Radny Kuc podkreslil , ze radni tego spotkania oczekuj~juz od 1,5 roku 
Przewodnicz~cy Rady poinformowal , ze wystosuje pismo z zaproszeniem do Prezesa Taurona 
i zaproponowal przeglosowanie wniosku Pana Bartnickiego 0 nagrywanie . 
Radny Adam Konieczny zapytal:: co to znaczy spotkania mniej oticjalne ? 
Pan Bartnicki wyjasnil , ze m6wi 0 spotkaniach z potencjalnymi inwestorami , aby potem nie bylo 
niedom6wien.Podj«to decyzj« 0 przeznaczeniu srodkow na informatyzacj« Urz"du - moze w 
ramach tych srodkow znalezc mozliwosc zakupu sprz«tu do nagrywania? 
Burmistrz wyjasnil , iz byloby to mozliwe dopiero w 2014 roku. 
Radny Herbert Kocur dodal , ze nagrywanie - to kwestia uczestnik6w spotkania - a nie Rada b~dzie 
o tym decydowa6. 

Przewodnicz'l.cy Rady poddal wniosek 0 nagrywanie Sesji , Komisji i spotkan mniej oficjalnych : 

za przyNciel1l wniosku glosowalo 8 radnych 
przeciw 0 
IVstrzymalo si? od glosu 7 radnych 
Wi«kszosci~ glos6w wniosek zostal przyjyty. 
Radny Kuc zaproponowal , aby przedstawil si" nowy pracownik . 
Pan Mateusz Papkala poinformowal , ze poprzednim miej scem pracy byla gmina Gieraltowice 
gdzie pracowal na stanowisku Kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich .W 
gminie Gieraltowice nie rna stanowiska Sekretarza Gminy. 
ad 10 lat pracuje w administracji samor~dowej . W gminie gieraltowice rozpocz~l prac" po 
przepracowaniu 71at w kopalni "Budryk" .W Gminie Gieraltowice zarz~dzal20 pracownikami w 
referacie oraz 80 w calym Urz«dzie.Posiada wyksztalcenie wyzsze : 
- na Politechnice :~;I~skiej ukonczyl wydzial gornictwa 
- na Politechnice Cz"stochowskiej -ukO!\czyl strategie i zarz~dzanie w instystucjach 
samorz~dowych 

Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego. 

ad 15 latjest Prezesem Forum Mlodziezy Samorz~dowej wsp61pracuj~cym z jednostkami 

samor~du powiatowego , wojew6dzkiego i centralnego , a takZe Fundach Polsko-Amerykansk~. 


Na codzien mieszka w Zabrzu Mikulczycach . Wywodzi si" z Ludowych Zespol6w Sportowych . 

Pan Pap kala podzi"kowal za mile przyj"cie i poinformowal , ze postara siy wykorzystac swoje 10 

letnie doswiadczenie dostosowuj~c je do reali6w gminy Toszek. 

Radny Kuc zapytal : czy znal Pan wczesniej wi adze gminy Toszek np. ze spotkania u Pana Bergera 

Pan Papkala zaprzeczyl. 

Radny Andrzej Morciniec w kwestii nagrywania dzwiykowego podkreslil iz wolalby aby 

zainwestowac winny system i zaproponowal , aby to byl system do indywidualnego glosowania. 

Przewodnicz~cy Rady poddal propozycjy radnego pod glosowanie : 

za przyj?ciem giosolValo 3 radnych 

przeciw 2 radllycll 

IVstrzymaio si? od glosu 10 radnych 

Wiykszosci~ glos6w propozycja zostala zostala przyj"ta . 

Ad.13 
Przewodnicz~cy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka poinformowal , ze prLed.!ozono 
Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu wsp6lpracy Gminy Toszek w roku 20 11 z 
organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontc.riacie - material jest do wgl~du 
w Biurze Rady Miejskiej. 

http:Przewodnicz'l.cy
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Radny Tadeusz Kobiernik podziekowal Bunnistrzowi Toszka za pozytywne zalatwienie interpelacji 
zlozonych na ostatniej Sesj i . 
Radny Eugeniusz Kuc poinformowal , ze Pan Morciniec obrazil publicznie Pani<t Swolany - moZe 
by s i~ wytlumaczyl. 
Pan Morciniec wyjasnil , ze zabral glos na prosb« mieszkanc6w.Pani Swolany zakupila dom , kt6ry 
byl wybudowan<t przez spoleczenstwo szkol<t.Po sprzedazy Gmina nie przekazala an i jednej 
zlot6wki dla solectwa.Obecnie , kiedy solectwo mogloby pozyskac pewne srodki - to Pani Swolany 
jest przeciwko wiatrakom.Pan Morciniec skierowal wniosek do Komisji rewizyjnej 0 sprawdzenie 
procedury zakupu .Ponadto Pan Morciniec dodal , ze konflikt bylby zazegnany gdyby Pani Renala 
wytlumaczyla to mieszkaJlcom. 
Radny Rady Powiatu Pan Mariusz Podbrozny poinformowal , ze Rada Powiatu podj«la uchwai~ 
dotycZ<tc<t sprzeciwu w sprawie likwidacji Posterunk6w Policji w gminach powiatu gliwickiego 
nie znaczy to jednak, ze decyzje juz zapadly.Podj~te uchwaly przez gminy wzmocni sprzeciw. 
Radny Eugeniusz Kuc zwr6cil si" do radnego i soltysa Paczyny Jana Sopaly z pytaniem : czy Pan 
podpisal umowy dzierZaWY pod wiatraki ? 
Radny Sopala poinformowal , ze nie musi odpowiadac na to pytanie jest to jego indywidualna 
sprawa. 

Po wyczerpaniu porz<tdku obrad Przewodnicz<tcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka 
podzi~kowal zebranym za udzial i zakonczyl obrady Sesji 0 godz. 19.50 

" . 


http:szkol<t.Po

