
Protok61 Nr XVI/20l2 

z Sesji Rady Miejskiej w Toszku , kt6ra 


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


Porz'ldek obrad , lista obecnosci radnych i soltysow stanowi'l za1'lcznik do protokolu. 
Otwarcia sesj i dokonal Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka, ktory 
przewodniczyl obradom. 
Pan Kokoszka powital zebranych i poinformowal , ze zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym / Dz.U z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z poin.zm. / na Sesji 
obecnych jest IS radnych , zatem Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwal. 
W obradach Sesji uczestniczyli : 
I.Bunnistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk 
2.Z-ca Burmistrza Pani Zdzislawa Mrozek 
3 .Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Pon;bska 
4.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
5.Radca Prawny Pan Andrzej Malski 
6.Dyrektor Centrum Kultury Pan Artur Czok 
7.P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cies lik 
8.Kierownik IKP Pan Bernard Cebula 
9.Kierownik OPS Pani Anna Pawlak 
10.Prezes REMONDIS Pan Herbert Karlowski 
II.Dyrektor Gimnazjum - radny Rady Powiatu - Pan Mariusz Podbrozny 
12.Dyrektor SP w Toszku Pani Lidia Skowron Rirtau 
13 .Dyrektor SP w Pniowie Pani Elzb ieta Wojcik 
J4.Dyrektor SP w Paczynie Pan Bogdan Dutkiewicz 
15.Radny Rady Powiatu Pan Andrzej Kurek 
16.Mieszkat1cy Gminy 
17.Protokolant Pani Dorota Piecha 

Ad. 2 i 3 
Przewodnicz'lcy poinfonnowal , ze z uwagi na liczne zmiany proponowane do porz'ldku obrad Sesji 
- przygotowny zostal nowy projekt porz'ldku obrad . 
Przewodnicz'lcy odczytal projekt porz'ldku obrad i poddal pod glosowanie : przyj~cie porz'ldku 
obrad 
za przyNciem glosowalo 15 radnyclt 
przeciw 0 
wstrzymalo si~ od glosu 0 
Proponowany porz'ldek obrad zostal przyjc;ty jednoglosnie . 

W zwi'lzku z pytaniem mieszkanca Gminy Pana Kuczkowskiego 0 mozliwosc nagrywania Sesji 
Przewodnicz'lcy poinfonnowal , ze mozna nagrywac. 

Ad.4 
Radni nie wniesli uwag do protokolu z ostatniej Sesji : 
za przyj~ciem protokolu glosowalo 15 radnycll 
przeciw 0 
wstrzymalo si~ od glOSli 0 
Protok6! zostal przyj~ty jednoglosnie 
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Ad.S 

l.Radny Herbert Kocur : 
a! zwr6cil si~ 0 informacj« : kiedy zostan<t wznowione doplaty do wywozu szamb i czy Ci kt6rzy 

wywozili szamba w tym okresie bez doplaty - po wprowadzeniu doplaty dostan<t zwrot ? 
bl w zwi¢u z licznymi pytaniami mieszkaJ1c6w radny zapytal 0 plany l<tczenia klas w Toszku 

2.Radny Krystian Cedzieh wni6s1 interpelaeje w sprawie : 
a! eieku wodnego w Boguszyeaeh - kiedy b«dzie robiony ? 
bl ustalenia wlaseieiela budynku w Ligoeie Toszeekiej przy ul. Kotuli6skiej .. stan budynku jest 

tragiezny - stwarza zagrozenie dla mieszka6c6w 

3.Radny Eugeniusz Kue : 
a! w kampanii wyborezej Burmistrz deklarowal pomoe dla ekologii - ealy rok 0 to pytam - co 

Pan w tym temaeie zrobil ? Caly rok pytam 0 kosze na smieei , doplaty do piee6w , solar6w 
itp .Byla mowa 0 tym , ze rozwinie Pan Gmin« poprzez sprowadzenie 

na jej teren inwestor6w - Pan Zadrozny eheial zalozyc firmer , ale konieezny byl doj azd z 
dzialki 604 - otrzymal odpowiedz od Burmistrza , :i:e b«dzie to mozliwe , je:i:eli otrzyma 
wszystkie zezwolenia .Pan Zadrozny zezwolenia zalatwil jednak Burmistrz nie dotrzymal 
obietniey 

bl kolejnym tematem poruszonym przez radnego byl wykup mieszkan . W pismie do 

zainteresowanyeh u:i:yto sformulowania "zbywanie lokali moze nastapic pod warunkiem , 

ze \\'Ykupi 75% ".Radny zwr6cil si« do Radey Prawnego 0 informaeje : czy Burmistrzowi 

przysluguje prawo decydowania kto moze wykupic , kiedy w uchwale nie takiego nie rna ? 

W uchwale 0 wykupie podano , ze pobierana jest zaliczka w kwocie 1.000 zl - zaliczk« 
pobrano , po ezym odpisano , ze srodki mozna ode brae w kasie Urz«du gdyz sprzeca:i: 

wstrzymano 
4.Radny Krzysztof Bartnicki: 

a! w swietle przygoto\\'y.Wanych projekt6w uchwal wni6s1 interpelaej« dotycz<te<t wsp6lpracy z 
przewoznikami - szezeg61nie z PKS-em 

bl kolejna interpelacja radnego dotyezyla oswietlenia ulieznego : ezy na terenie calej gminy 0 tej 
samej porze jest wl<tezane i wyl<tczane oswietlenie ? Radny zwr6eil si« z propozycj<t, aby 
oswietlenie uliezne w Paczynie dzialalo nieeo dluzej z uwagi na dochodz<teych 
i dojezd:i:aj<tcych ludzi do praey 

5.Radny Eugeniusz Kuc zwr6cil si« 0 informacj« dotycz<tc<t dozywiania dzieci w szkolach. 
Czy rodzieom daje si« pieni<tdze ? ezy dla dzieci oplaca si« posilki w szkole ? 

Ad.6 

l.PaJ1i Zofia Brzezi6ska Prezes Oddzialu w Toszku Zwi<tzku Nauezycielstwa Polskiego 
skierowala do Burmistrza Toszka nast«puj <tce pytania : 
a! dotycz<tee informacji na temat okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Tcszku. 

Znana jest decyzja Wojewody Sl<tskiego uniewazniaj<tca zarz<td zenie Burmistrza w spraw:e 
powierzenia stanowiska Dyrektora Panu Mariuszowi Podbro:i:nemu na okres 1 roku. 
Jaka podstaw<tprawn<tkierowal si« Burmistrz odwoluj<tc si« od tej decyzji do Wojew6dzkiego 
S<tdu Administraeyjnego ? Zgodnie z ustaw<t 0 systemie oswiaty tylko w uzasadnionych 
przypadkach stanowisko dyrektora powierza si« na okres kr6tszy niz 5 lat. Wazne , zeby to byla 

przyczyna realnie istniej<tea i obiektywna. 

Komisja konkursowa uznala , ze Pan Podbrozny jest najlepszym kandydatem. 
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bl czy Burmistrz w biez'lccym roku rna zamiar \vydae zarz'lcdzenie w sprawie ustalenia wytycznych 
dotycz'l.cych organizacji pracy szkol i przedszkoli prowadzonych przez Gmin« na rok szkolny 
2012/2013 ? Dokument taki stanowi wewn~trzn'l. podstaw« prawna do sporz'l.dzania projektow 
organizacyj nych przez dyrektorow placowek oswiatowych.Zwi'l.zek stoi na stano wisku , ze 
dyrektorzy nie powinni bye zaskakiwani decyzj ami w momencie zatwierdzania projektow. 

c/6 czerwca 20 II r. zlozono pismo do Pana B urmistrza w sprawie spotkania celem omowienia 
aktualnych problemow oswiatowych dotycz'l.cych glownie likwidacji etatow.Do chwili 
obecnej nie otrzymano odpowiedzi.Dlaczego Pan nie przestrzega kodeksu post~powania 
administracyjnego ? 
Pani Brzezinska zwrocila si« 0 udzielenie odpowiedzi r6wniez w fonnie pisemnej. 

2. Pani Grazyna Piotrowska mieszkanka Wilkowiczek - L'l.czek zwrocila si« 0 remont dojazdu do 
przysiolka.Drogaj est zdewastowana przez Lasy - wyci~aj'l.konary drzew przez drog~. 
Pani Piotrowska podkresJila , ze od 7 lat walczy 0 t« drog« i dlatego prosi , aby w/w spraw« 
potraktowac priorytetowo 

3.Pan Grzegorz Chmiel poinfonnowal, ze zlozyl wniosek 0 wykup mieszkania . Otrzymal 
odmow~ z informacj'l., ze wykup b~dzie zrealizowany jezeli b«dzie zainteresowanie na 
sprzedaz 75% powierzchni mieszkalnej - gdzie jest taki zapis ? 

4. Pan Piotr Zadrozny zapytal : dlaczego Urz'l.d nie pozwala mu korzystac z dzialki umozliwiaj'lccej 
dojazd do magazynu ? Uzyskalem stosowne pozwolenia i zalozylem dzialalnosc gospodarcz'l.. 
Jaki zysk na Urz'lcd z tego , ze w/w dzialk~ dzierzawi Panu Gola - podatki z mojej dzialalnosci 
r6wniez zas il'l. budzet gminy ? 

5 .Pan Marcin Kuczkowski odnosz'l.c si« do wypowiedzi Pana Zadroznego podkreslil haslo 
wyborcze Burmistrza "Razem dla Rozwoju" i dodal , ze Pan Zadrozny na zalozenie firmy 
dostal dotacj~ z Unii Europejskiej , a przeciez decyzja 0 uzytkowaniu tego terenujest w gestii 
B unnistrza . 
Pytanie Pana Kuczkowskiego skierowane do Burmistrza dotyczylo : jakie naklady finansowej 
poniosla Gmina na przygotowanie projektow i jakie udalo si« zrealizowae ? 

6.Pan Andrzej Podkowa zwr6cil sie 0 rozwazenie mozJiwosci ustawienia na ulicy Poprzecznej 
znaku ograniczenia ruchu do 3,5 tony. Ponadto poinfonnowal , ze ulica jest w'l.ska - mieszkancy 
odsniezaj llc , a za chwil« jedzie plug i nasypuj e snieg z powrotem - Pan Podkowa zasugerow~.l 

odstilcPienie od odsniezania 

7.Pan Jan Osman zwr6cil sie 0 informacj~ : czy jest zamiar sprzedaZy uprawianych przez 
mieszkanc6w dzialek - przy Jaroszu ? 

8. 	Pan Waclaw Wroblewski: 
at zapytal : jakie w roku 20 II poniesiono wydatki na Administracj« ? 
bl czy pilotazowy Program segregacj i smieci odnosi skutek ? 
cl czy byly sygnaly 0 umorzenia podatku podmiot6w gospodarczych - czy w og61e byly 

umorzenia? 
dl podaj'l.c jako przyklad gazet~ "Wiesci" Pan Wroblewski stwierdzil , ze w ten spos6b powinna 

bye gazeta sformulowana .W naszej gazetce "Po troszku 0 Toszku" wi«cej miejsca poswi;:ca 
si~ rzeczom mniej waznym , a 0 waznych nie rna wzmianki - np nieumotywowana podW'jzka 
czynsz6w - j akie S'lc korzysci z tej podwyzki ? czy domy b«dllc zadbane? 

http:etatow.Do
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el zwr6cil si~ z pytaniem do Bunnistrza : czy w zwi<jZku z tym , ze srodki na Funduszach si~ 
koncz~ - to Burmistrz postara si~ jeszcze cos pozyskac ? 

fl zapytal na czym polega ciekawy pomysl Burmistrza na odsniezanie i co w nim jest nowego 
ile gmina z tego tytulu zaoszcz~dzi i na co pzreznaczy te srodki ? 

gI na co wydatkowano 40.000 zl odzyskane z REMONDIS-u ? 

Ad.7 

1. Soltys Boguszyc Pani Krystyna Miozga - zwr6cila si~ 0 podanie hannonogramu wywozu 
selektywnej zbiorki odpad6w .Ponadto poinformowala , ze w Boguszycach dzisiaj smieci 
wywieziono , a nowych work6w mieszkancy nie dostali. 

2.Soltys Kotulina Pan Albert Osmanda zwr6cil si~ pomoc w wydzierzawieniu plyty boiska . 
Boisko to b~dzie konieczne mi«dzy innymi do przeprowadzania cwiczen strazackich. 

3.Soltys Ciochowic Pan Ewald Laksa poinformowal , 0 zle odsniezan'ej drodze powiatowej . 
W momencie zwr6cenia uwagi - padlo stwierdzenie :"to droga IV kategorii nie oplaca si~ 
sypac soli " 

4.Soltys Pisarzowic Pani Regina Cieslik zapytala 0 termin czyszczenia rowu w Pisarzowicach 

s.Soltys Pniowa Pani Sylwia Cebula zwrocila si« 0 zamontowanie lustra na skrzyzowaniu ulic 
Wiej skiej i Mlynskiej 

Ad.8 

Burmistrz Toszka przedstawil sprawozdanie z pracy w okresie mi<;dzysesyjnym. 

Radni nie wniesli uwag do w/w sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi zal~cznik do protokolu. 


Ad.9 

- Projekt uchwaly w sprawie : Programu zdrowotnego dotycz~cego szczepieli profiiaktycznych 

dzieci zamieszkalych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym 
w roku 2012. 

Projekt byl omawiany 11a posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej.Komisje nie wniosly 

uwag do w/w proj ektu. 

Po zatwierdzeniu projekt zostanie przeslany do zaopiniowania przez Agencj<; Oceny Technologii 

Medycznych. 

Przewodnicz'tcy Rady odczytal projekt i poddal go pod glosowanie : 

za zatwierdzeniem giosoIVaio 15 radnych 
przeciIV 0 
IVstrzymaio sif od giOSli 0 
Projekt zostal zatwierdzony jednoglosnie. 
- Projekt uchwaly w sprawie : okreSlenia przystankow komunikacyj nych , ktorych wlaScicielem 

jest Gmina Toszek udost«pnionych dla operatorow i przewoznikow oraz ustalenia warunkow 

i zasad korzystania z tych przystankow 


Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miej skiej .Komisje 

PrzewodnicZ<tcy Komisji budzetowej poinformowal , ze w trakcie omawiania poj awily si« pytania 

dot. ponoszenia odpowiedzialnosci za bezpieczny przystanek , oplaty za zaj«cie pasa drogowego , 

a takze wykupu gruntu od wlascicieli drag - Pan K wasniok zwr6cil si« 0 przygotowanie informacji. 
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Czlonkowie Komisji oswiaty nie wniesli uwag do w/w projektu. 

Po zatwierdzeniu projekt b'i'dzie poddany konsultacjom z organizacjami pozarz~dowymi. 


Przewodnicz~cy odczytal proj ekt i poddal go pod glosowanie : 

za zatwierdzelliem glosowalo 14 radllych 
przeciw 0 
wstrzymal si~ od glom 1 radllY 
Proj ekt zostal zatwierdzony wiykszosci~ glos6w. 
- Projekt uchwaly w sprawie : ustalenia stawki za korzystanie z przystank6w komunikacyj nych 

/ propozycja 0,05 zl za jedno zatrzymanie siy / 
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej. 
Komisje nie wniosly uwag do w/w projektu. 
Po zatwierdzeniu projekt bydzie poddany konsultacjom z organizacjami pozarz~dowymi. 
Przewodnicz~cy odczytal projekt i poddal go pod glosowanie : 
za zatwierdzeniem glosowalo II radnych 
przeciw 0 
wstrzymalo si~ od glosu 3 radnych 
Projekt zostal zatwierdzony wiykszosci~ glos6w 
- Projekt uchwaly w sprawie : oplaty za wpis do rejestru zlobk6w i klub6w dzieci'i'cych 
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej. 
Komisja oswiaty i Komisja budzetowa zaproponowaly oplaty w wysokosei 10% minimainego 
wynagrodzenia. 
Po zatwierdzeniu projekt zostanie poddany konsultaejom z organizacjami pozarz~dowymi. 
Przewodniez~cy odczytal projekt i poddal go pod glosowanie : 
za zatwierdzelliem glosowalo 15 radnych 
przeciw 0 
wstrzymalo si~ od glosu 0 
Projekt zostal zatwierdzony jednoglosnie. 

Ad.lO 
Na posiedzeniaeh Komisji radni zapoznali si~ ze skarg~ Prokuratora Rejonowego Giiwice-Zaeh6d 
do Wojew6dzkiego S~du Administraeyjnego na uehwal~ Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIXJ504/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek i zwolnien 
w podatku od srodk6w transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2011. 
Radni om6wili takze odpowiedz na w/w skarg'i'. 
Na Sesji V-ee Przwodniez~ey Rady Pan Tadeusz Kobiemik odezytal odpowiedz na skarg« i poddal 
j~ pod glosowanie : 
za zatwierdzeniem odpowiedzi lIa skarg~ glosowalo 15 radllych 
przeciw o 
wstrzymalo si~ od glosu o 
Odpowiedz na skarg« zostala zatwierdzona jednoglosnie. 

Ad.ll 
Na posiedzeniaeh Komisji stalyeh Rady Miejskiej - radni zapoznali siy ze skarg~ Dyrektora 
Gilmlazjum na dzialalnosc Burmistrza Toszka. 
Komisja budzetowa zaproponowala rozpatrzenie skargi przez Komisj~ Rewizyjn'l, kt6ra jest do 
tego powolana. 
Komisja oswiaty zaproponowala aby na wsp61nym posiedzeniu Komisji przeprowadzic 
post«powanie wyjasniaj~ee , a nast«pnie deeyzj« podj~c na Sesji w m-eu lutym. 
Radny Tadeusz Inglot zlozyl wniosek , aby odczytac skarg« i zapoznac z wnioskami , kt6re s~ 
wynikiem kontroli . 
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Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej podkreslil , ze narazie nie rna takiej potrzeby - decydujemy 0 

sposobie rozpatrzenia skargi . 
Radny Eugeniusz Kuc stwierdzil , ze byloby absurdem , aby skarg'l zajmowala si« Komisja 
Rewizyjna z uwagi na jej sklad osobowy. 
Radny Janusz Konopka doda! , ze do tej pory , aby nie bylo pom6wien rozpatrywaniem skarg na 
dzialalnosc Burmistrza i Kierownik6w jednostek organizacyjnych zaj mowala sic;: cala Rada . 
Przewodnicz'l.cy Rady wyj asnil , ze Komisja Rewizyjna zostala do tego powolana - kazdy 
zainteresowany moze na to posiedzenie przyjsc - poinformujemy 0 terminie. 
Propozycje Komisj i stalych zostaly poddane pod glosowanie : 
za przekazalliem rozpatrzellia skargi Komisji Rewizyjl1ej glosowalo - 8 radl/ych 
za przekazalliem rozpatrzenia skargi calej Radzie g/osowalo - 7 radllych 
wstrzymalo sit; od glom - 0 
W wyniku glosowania - wi«kszosci 'l glos6w ustalono , ze skarga Dyrektora Gimnazjum na 
dzialalnosc Burmistrza zostanie rozpatrzona przez Komisj« Rewizyjn'l.. 

Ad.12 
11 Projekt uchwaly w sprawie ; ustalenia wmaksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie 

pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady kszta!cenia nauczycieli oraz form dofinansowania 
i specjalnosci , na kt6re dofinasowanie jest pryznawane 

Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisji stalych Rady Miejskiej 

Przewodnicz'lcy Komisji budzetowej oraz Komisji oswiaty poinformowali , ze czlonkowic Komisj i 

nie wniesli uwag do w/w projektu. 

Zgodnie z sugesti 'l Komisji budzetowej zostaly przygotowane dodatkowo dwie wersje w/w 

projektu. W II wersji pozostawiono zapis z ubieglorocznej uchwaly tzn . nie wic;:cej niz 50% oplaty 

pobieranej przez uczeln i« za semestr. W wersji III ujc;:to zapis 0 50% oplaty oraz zmniejszono liczb« 

specjalnosci do 9 . 

Przewodnicz'l.cy Rady poddal pod glosowanie poszceg61ne wersj e : 

za przyj~ciem wersji I glosowalo 9 radflYcl, 
za przyj~ciem wersji II glosowal J radllY 
za przykciem wersji III glosowalo - 5 radflych 
wSfrzmalo si~ od glosll 0 
W wyniku glosowania Rada Miejska w Toszku wi«kszosci'l glos6w wybrala do podj«cia wersj l( I 

w/w projektu uchwaly. 

Przewodnicz'l.cy Komisji Pan Ireneusz Kokoszka odczytal wersj« I uchwaly i poddal j'l. pod 

glosowanie : 

za podkciem Ilchwaly glosowalo 1I radflych 

przeciw 0 

wsfrzymalo si~ od gloSll 4 radl/ych 

Uchwala Nr XVI/173/20 I 2 wiekszosci'l. glos6w zostala podj,<ta i stanowi za1'l.cznik do protokolu. 

2/ Projekt uchwaly zmieniaj'l.cej uchwal,< w sprawie statutu Osrodka Pomocy Spolecznej w T05Zku 

Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisj i stal ych Rady Miejskicj . 

Komisja oswiaty i Komisja budzetowa nie wniosly uwag do w/w projektu. 

Przewodnicz'l.cy Rady odczytal uchwal« i poddal j'l. pod glosowanie : 

za podj~ciem glosowalo 15 radflych 

przeciw 0 

wslrzymalo sit; od glom 0 

Uchwala Nr XVI/ 174/201 2 zmieniaj'l.ca uchwalc;: w sprawie statutu Osrodka Pomocy Spolecznej w 

Toszku zostala podj ,<ta jednoglosnie i stanowi za1'l.cznik do protokolu. 


http:zmieniaj'l.ca
http:Przewodnicz'l.cy
http:Przewodnicz'l.cy
http:Przewodnicz'l.cy
http:Przewodnicz'l.cy
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31 Projekt uchwaly zmieniaj'tcej uchwal~ w sprawie usta lenia wysokoSci stawek i zwolnien 
podatku od srodk6w transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2012 

Projekt byl omawiany na posiedzeniaeh Komisji stalyeh Rady Miejskiej . 
Cz!onkowie Komi sj i nie wniesli uwag do w/w projektu. 
Przewodniez'tcy Rady odezyta! uchwale i podda!j'tpod glosowanie: 
za podj~ciem glosowalo J5 radnyeh 
przecilV 0 
IVstrzymaio sif od glOSll 0 
Uchwala Ill' XVII 175/2012 zostala podj ~ta jednoglosnie i stanowi zal'tcznik do protokolu. 
41 Projekt uchwaly w sprawie : zmian budzetu gminy Toszek na rok 2012 
Projekt byl omawiany na posiedzeniach Komisj i stalych Rady Miejskiej.Radni nie wniesli uwag do 
w/w projektu. 
Skarbnik Gminy poinformowal , ze materiale dotycZ<tcym cz~sei opisowej w pozycji dotycz'tcej 
srodk6w unijnych nalezy skorygowac ieh wysokosc tzn. zamiast kwoty 5.137 .914,81 zl nalezy 
wpisac kwot~ 4.3 04.914,81 zl . 
Przewodnicz'tey Rady odczytal uchwal~ i poddal j't pod g!osowanie : 
za podj~eiem glosolValo J5 ral/llyell 
przeciw 0 
IVstrzymalo sif od glosu 0 
Uchwa!a Nr XVII I76/2012 zostala podj~ta jednoglosnie i stanowi zal<tcznik do protoko!u. 
51 Projekt uchwaly w sprawie : przyj \!cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek 

na lata 2012 - 2018 . 
Projekt uchwaly by! omawiany na posiedzeniach Komisji stalyeh Rady Miejskiej . 
Komisje nie wniosly uwag do w /w projektu . 
Skarbnik Gminy zaproponowal , aby w cz\!sci opisowej dodac ostatnie koncowe zdanie : 
"Osi<tgni~ta nadwyzka w latach 2013 - 2018 zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne." 
Radni nie wniesli uwag do propozycji wprowadzenia zapisu. 
Przewodnicz'tcy Rady odczytal uehwa!~ i poddal j't pod glosowanie : 
za POIJjfciem UChlVllfy glosolValo 12 radnych 
przecilV 0 
wstrZYI1l11lo sir{ od glosll 3 radnyeh 
Uchwala Nr XVIII 7712012 zosta!a podj\!ta wi~kszosc i<t glos6w i stanowi zal<tcznik do protoko lu. 
61 Projekt uchwaly w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizacj\! 

budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowosci Kotulin . 
Projekt dotyczy udzielenia Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000 zl 
I srodki zabezpieczone w budzecie Gminy Ina realizacj~ zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
chodnika i odprowadzenie w6d deszczowych przy drodze powiatowej Nr 2947S - ul. Kolejowa 
w Kotulinie - kolejny etap zgodnie z projektem. 
Radni nie wnies!i uwag do w/w projektu. 
PrzewodnicZ<tCY Rady odczytal uchwal\! i poddal j <t pod glosowanie : 
za podj~ciel1l glOSOlVlllo J5 radnyeh 
przeciw 0 
IVstrZYl1lalo si~ od glosu 0 
Uchwala Nr XVII178/2012 zostala podj \!ta jednoglosnie i stano wi zal<tcznik do protoko!u. 
71 Projekt uchwaly w sprawie : przyst'tPienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Toszek 
Burmistrz Toszka poinformowal , ze w zwi'tzku z koniecznosci<t aktualizacji Programu Ochrony 
Srodowiska I zwi<tzana z doplaq do wywozu szambl w pierwszym etapie trzeba zaktualizowac 
Strategi\! Rozwoju Gminy i powolac Komisj\! dorazn't , ktora b\!dzie partnerem do praey. 
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Radni do skladu Komisji zaproponowali : 
l.radna Ing« Potkowa radna wyrazila zgod« na udzial w pracach Komisji 

2.radnego Ireneusza Kokoszk« radny wyrazil zgod« na udzial w pracach Komisj i 

3.radnego Eugeniusza Kuca radny wyrazil zgod« na udzial w pracach Komisji 

4.radnego Jana Sopal~ radny wyrazil zgod ~ na udzial w pracach Komisji 

5.radnego Janusza Konopk« radny wyrazil zgod~ na udzial w pracach Komisji 

6.radnego Krystiana Cedzicha radny wyrazil zgod~ na udzial w pracach Komisji 

7.radnego Marcina Kwasnioka radny wyrazil zgod~ na udzial w pracach Komisji 

8.radnego Krzysztofa Bartnickiego radny nie wyrazil zgody na udzial w pracach Komisj i 

9.radnego Andrzeja Morcinca radny nie wyrazil zgody na udzial w pracach Komisj 

Przewodnicz'lcy Rady poddal pod glosowanie : zamkni«cie listy kandydat6w 

za zamkllif{ciem glosowalo 15 radllych 

przeciw 0 

wstrzymalo sif{ od glom 0 

Po zan1kni«ciu listy kandydat6w radny KrzysztofBartnicki zaproponowal pozostawienie w Komisj i 

skladu 7-osobowego 

za przyNciem propozycji glosowalo - 15 radl1ych 

przeciw 0 

wstrzymalo sit{ od gloSll 0 

Propozycja powolania Komisji w siedmio osobowym skladzie zostala przyj«ta jednoglosnie. 

Na Przewodnicz'lcego Komisji zaproponowano : 

1.radnego Marcina K wasnioka radny nie wyrazil zgody 

2.radnego Ireneusza Kokoszk~ radny wyrazil zgod~ na pelnienie funkcji 


Przewodnicz'lcego 
za przyNciem kalldydaillry radnego Ireneusza Kokoszkf{ na Przewodniczqcego Komisji 
glosowalo 14 radnych 
przeciw 0 
wslrzymal sit{ od glosowallia 1 radlly 
Kandydatura radnego Ireneusza Kokoszki na Przewodnicz'lcego Komisji ds.aktualizacji Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Toszek zostala przyj«ta wi~kszosci'l glos6w. 

Na Zast«pc« Przewodnicz'lcego w/w Komisji zaproponowano radnego Janusza Konopk~. 


Radny wyrazil zgod« na pelnienie funkcji. 

za przyNciem kllfldydalury radllego Jllllusza KOflOpki na Z-ct{ PrzewodnicZ'lcego Komisji 
glosowalo 14 radllych 
przeciw 0 
wstrzymal sit{ od glosu J radny 
Kandydatura radnego Janusza Konopki na Z-c~ PrzewodnicZ<\cego w/w Komisj i zostala przyjC(ta 

wi ~kszosci'l. glos6w. 

Przewodnicz'lcy Rad y Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka odczytal uchwal« 0 


przyst'l.Pieniu do aktualizacji i powolaniu Komisji doraznej i poddal j 'lpod glosowanie : 

za podjf{ciem IIchwaly glosowalo 15 radllycll 

przeciw 0 

wslrzymalo sir{ od glom 0 

Uchwala Nr XVI1179/2012 zostala podj«tajednoglosnie i stanowi zal'lcznik do protokolu. 

Przewodnicz'lcy Rady zarz'ldzil 10 min przerw« w obradach Sesj i. 

Po przerwie : 


Ad.13 
Burmistrz Toszka udzielil odpowiedzi na interpelacje i zapytania : 
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l.rad nego Kocura : 
aJ doplaty do wywozu nieczystosci plynnyeh - po przeprowadzeniu kontroli okazalo si~ , ze 

gmina nie rna takich mozliwosci prawnyeh.Po zaktualizowaniu Programu Ochrony Srodowi3ka 
i po wprowadzeniu do niego odpowiedniego zapisu - doplaty zostan1t przywrocone I w budzeeie 

grniny zostaly zabezpieczone srod ki na ten eel I. 
W sprawie rnozliwosci zwrotu kosztow wywozu poniesionych przed czasem uruehornienia 
doplat konieezna jest wypowiedz prawnika. 

bl nie rna planow 11tezenia klas w Toszku 
2.radnego Cedzieha : 

aJ w sprawie eieku wodnego w Boguszyeach w dalszym ci~u nie rna odpowiedzi - b~dziemy si~ 
w tym temacie przypominac 

bl w sprawie koniecznosci ustalenia wlasciciela budynku w Ligocie Toszeckiej przy ulicy 
Kotulinskiej - przyst1tPimy do wykonania tego zadania 

3.radnego Eugeniusza Kuca : 
aJ w sprawaeh ekologii : 

- na Ukoliczeniu jest opracowanie Prograrnu Usuwania Azbestu I w I-szym p6lroczu b~dzie 
przedstawiony do uchwalenia I 

- dofinansowanie do zalozenia solarow - zainteresowani mieszkancy zglosili udzial w 
Akcji Sioneczna Gmina 

- w tym , albo w przyszlym roku zostanie opracowany Program dot. budowy przydomowyeh 
oczyszezalni sciek6w 

- w materiale wyborczym nie bylo mowy 0 doplataeh do pieeow 
- na zakup koszy na smieci zabezpieezono w budzeeie srodki finansowe , zakup podlega 
procedurze zarn6wien publieznych - po przeprowadzeniu przetargu zakup zostanie dokonany 

.Tezeli chodzi 0 sci~ni<eeie inwestor6w to daleko posuni~te s1t dzialania nad powstaniem 
farmy wiatrowej , a ponadto odbylo s i~ spotkanie 0 rozszerzenie Katowickiej Strefy 
Ekonomieznej w kierunku Toszka .Brany pod uwag<e jest teren ogrodu przy Szpitalu 
Psychiatryeznym , co prawda jest on wlasnoSci1t Urz<edu Marszalkowskiego , ale Pan 
Marszalek obieeal ,ze gmina w/w teren moze przej1tc.To ok. 20 ha terenu .Mote tam powstac 
fabryka zatrudniaj1tca do 500 osob.Burmistrz zwrocil s ic< 0 j eszczee troeh~ cierpliwosci. 

bl wykup lokali - zaialenia odnosnie odpowiedzi. 
W obowi1tzuj1teej uchwale nie rna zapisu , ze Burmistrz musi sprzedac . 
Podejmuj 1te deeyzje Burrnistrz przede wszystkim patrzy na interes gminy. W roku ubieglym 
do ezynsz6w we Wsp61notach doplacono ok. 280.000 zl .Obecnie praeujemy Had zmian1t 
uehwaly dot. sprzedaiy tak , aby byly wi,<ksze znizki , aby mogli wykupic mieszkania Ci , 
kt6ryeh do tej pory nie bylo stac. 

Kierownik OPS - Pani Anna Pawlak poinformowala , ze w kwestii dozywiania przekazala 
radnym informaej,< pisemn1t, w kt6rej wyjasnia,:i.e na wniosek swiadczeniobiorc6w Osrodek 
dopuszeza mozliwos6 wyplaeania swiadezen pieni<eznych na dzieei .Oezywiseie jest to mozl:we 
tylko w sytuacj i gdy nie wyst,<puj1t zastrzezenia w kwestii wlasciwego wypelniania funkcji 
opiekuticzo - wychowawezych .W rodzinaeh, w kt6rych wyst<epuj1tzaniedbania - OPS nadal 
oplaca dzieeiom obiady w szkole. 
W dalszej ez,<sci udzielania odpowiedzi Burmistrz Toszka w kwestii Pana Zadroznego 
poinformowal , ze to weale nie jest tak , ze Burmistrz uniemozliwia prowadzenie dzialalnos~i 
gospodarezej - Pan Zadrozny rna dost<cp do posesji , a tym samym do rniejsea prQwadzenia 
dzialalnosei. 

4.radnego Bartnickiego : 
aJ w swietle wsp6lpraey z przewoznikami - Burmistrz poinfonnowal , ze kolejne pol1tczenia 

w szceg61nosei sobotnie - s1t przez PKS likwidowane. 

http:przej1tc.To
http:prawnyeh.Po
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Wszystko rozbija si~ 0 srodki. Prowadzimy rozmowy z Wielowsi't i MZKP , kt6re s'tliniami 
tanszymi niz PKS i KZK GOP.Przygotowujemy program pilotazowy . 
Trasa Pyskowice - Toszek to koszt ok 200.000 z! rocznie. 

bl w sprawie wydluzenia czasu oswietlen ia w Paczynie - Burmistrz poinformowa! , ze rozezn~ 
tema!. 

5.Pani Zofii Brzezinskiej : 
a! 	 Pan Podbrozny po wydaniu zarz'tdzenia w sprawie zatrudnienia - skorzystal z odwolania. 

Po wydaniu przez Wojewod~ rozstrzygni~cia nadzorczego - Burmistrz korzystaj'tc z prawa 
odwolal si~ do WSA 

bl planuje si« wydania zarz'tdz'tdzenia , kt6ry okreSlaloby kierunek w kt6rym b«d't podq:i:ac 

plac6wki oswiatowe 


cl staramy si« odpowiadac na pisma - w tej sytuacj i na dwa pisma zostala udzielona jedna 

odpowiedZ 


6.Pani Grazyny Piotrowskiej - droga na t-'tczki stanowi problem od wielu lat.B«d't prowadzone 
rozmowy z Nadlesnictwem w sprawie uzytkowania tej drogi .Mozemy takZe ograniczyc ton32:. 
Widzimy problemy zwi¥ane z t't drog't - mog« obiecac , ze do konca kadencji droga b~dzie 
zrobiona. 

9.Pana Grzegorza Chmiel - w sprawie dotycz'tcej wykupu - infonnacja zostala wczdniej podana. 
Jednoczesnie Burmistrz poinformowal , ze na rok 2013 zaplanowano remont budynku I elewacjil 
- do momentu zakonczenia remontu czynsz dla mieszkanc6w budynku zostanie obnizony 0 5% 
W zwi 'tzku z tym , ze Pan Chmiel wyrazil w'ttpliwosci - Przewodnicz'tcy Rady Miejskiej w 
Toszku zaprosil go na spotkanie w czasie pelnienia dyzuru - czwartek godz. 15.00 do 17.00 

1 O.Pana Piotra Zadroznego - w sprawie zysk6w i strat trudno w tej chwili si« wypowiedziec 
- sprawdzimy 

II.Pana Waclawa Wr6blewskiego t-
a! wydatki na Administracjy - sprawdz« i poinformuj« 
bl segregacja odpad6w - od 2 m-cy prowadzony jest program pilotazowy , kt6ry przyj'tl si~ 

wsr6d mieszkanc6w. Dalszy c i~ odbioru nast'tPi po rozstrzygniyciu przetargu na wykonawcy 
tej uslugi - w m-cu lutym.Ponadto Bunnistrz poinformowal , ze zostanie przygotowana 
rozpiska odbioru na caly rok .Dla miasta i solectw zos tanie wyznaczony jeden dzien , a nie 
dwa jak bylo do tej pory. 

cl umorzenia podatkowe - wykazjest publikowany na stronach BlP , w Urzydzie jest takze 
wywieszona lista. Kwota umorzenjest napewno nizsza niz do tej pory .Wynosi w sumie 
ok. 6.000 zl i dotyczy wyj'ttkowych sytuacji . 

dl na temat gazety samorz'tdowej Burmistrz poinformowal , ze opinie s't r6zne - jest r6wniez 
duzo cieplych sl6w .Chcemy zrobic cos dobrego .Naklad 2.000 szt szybko si« rozchodzi. 
Planujemy zwi~kszyc obj~to sc , aby zarzec wi~cej tre§Ci. 
Mimo podwyzki czynsze nadal odbiegaj't od czynsz6w rynkowych.1 00% wplyw6w zostanie 
wykorzystanych na remonty naszego zasobu mieszkaniowego. 

el odnosn ie pozyskania srodk6w pomocowych : 
- w ramach RP zlozono wniosek 0 termomodernizacj,< SP w Paczynie oraz Przedszkola 

w Toszku - jestesmy na 12 miejscu listy rezerwowej - praktycznie jest duza szansa , ze 
dofmansowanie b«dzie przyznane 

- w ramach Odnowy Wsi zlozono projekt TOSZKOLAND , kt6ry mimo , ze znalazl si« 
na II miej scu nie uzyskal dofinansowania .Kolejny nab6r w marcu. 

- ponadto realizuje si~ kilka malych projekt6w : "Nie boj~ si« myszy" , projekt na ukwiecenie 
Rynku , projekt na materialy promocyj ne. Daleki jestem od tego , aby m6wic , ze nic si,< nie 
dzieje.W budzecie na rok 20 11 nie zabezpieczono srodk6w na projekty.Na koniec kadencji 
zostanie przygotowane zestawienie dot. ilosci pozyskanych srodk6w pomocowych. 

http:projekty.Na
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fI pomysl na odsniezanie dotyczyl podzielenia gminy na strefy.Przy oglaszaniu pzretargu te 

strefy zostaly wyartykulowane .W wi~kszosci z nich wygrala firma REMONDIS . 

Pozostalo tylko Kotulin - Proboszczowice.Zaoszcz~dzone na akcji zima srodki fi'1ansowe 

pozostan1t na drogach. 


l2.Pana Kuczkowskiego : co s i~ realizuje wyjasniono wczesniej - 0 nakladach trudno w tej chwi:i 
powiedzie6 - to koszty ekspetiyzy i audyi6w 

13.Pana Podkowy : ustawienie znaku 3,5 tony jest kwesti'l do rozpoznania - moze stanowi6 
utrudnienie dla autobusu szkolnego. Natomiast kwestia odstqpienia od odsniezania b~dzie 

rozpoznana. 
14.Pana Osmana : sprawy uZyikowania ogr6dk6w chcemy wyprostowac tzn. wydzieli6 i stworzy6 

mozliwosc nabycia 
15.So1tysa Kotulina - Burmistrz poinformowal , ze jak najbardzi ej Urz1td wlaczy si~ w dzialania 

umozliwiaj1tce dzierzaw~ boiska 
16.Soltysa Pisarzowic : Potok w Pisarzowicach - w dal szym cia£u s1t problemy ze star'l Spolk1t 

Wodn1t , kt6ra jest nierozwi'lZana - jest to problem do rozwi1tzania przez prawnik6w 
17.Sol tysa Pniowa - obecny na Sesji Pan Cebula propozycj~ zapisal i rozezna mozliwosci 

zamontowania lustra. 

Ad.14 
Radny Eugeniusz Kuc poinformowal , ze : 
- w grudniu pyial 0 zrobienie uI. Milej - do tej pory brak odpowiedzi 
- Burmistrz nie do kori ca odpowiedzial w sprawie Pan a Zadroznego 
Radny KrzysztofBartnicki : 
- podczas dyskusji na tern at skargi na dzialalnos6 Burmistrza - radny Inglot zglos il wniosek 0 

odczyianie skargi oraz wniosk6w pokontrolnych .Radny Bartnicki zwr6cil si« 0 umozliwienie 
zapoznania si~ z protokolem kontroli oraz uwagami Dyrektora Gimnazj um 

- czy S'l okreslone zasady korzystania ze stol6wek szkolnych w Gminie Toszek ? jezeli nie to 
nalezy je ustali6 

- w zwi'lzku z aktualizacj 'l Strategii Rozwoju Miasta i Gminy zaproponowal, aby do udzialu 
w konsultacjach zaproszono stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych 

- w wczesniej szych wypowiedziach pojawila si« info rmacja, ze podatki wzrosly 0 4,2% - radny 
przypomnial , ze podatek rol ny wzr6s1 0 60% 
Burmistrz podkreslil , ze Rada Miej ska glosowala za obnizeniem ceny skupu zyia , kt6ra jest 
podstaw'l do naliczania podatku rolnego 

- Budzet na rok 2011 przyjmowala Rada obecnej kadencji i nie zrobila w nim zadnych zmian. 
Burmistrz podkreslil , ze projekt byl po zaopiniowaniu przez Regiona lnq Izb« Obrachunkow'l. 
Pan Bartnicki dodal , ze tegoroczny projekt mimo pozyiywnej opinii RIO zostal jednak 
zmieniony. 
Burmistrz dodal , ze sqprzeslanki na to , ze w roku bieZqcym nie b~dziemy musieli zaci~a6 
pozyczki w wysokosci lmln zl .W roku ubieglym wydatkowano srodki w wysokosci 200.000 zl 
na prowadzenie akcj i gasniczej w Gumitexie, zakupiono samoch6d dla OSP , a true 
wygospodarowano srodki na opracowanie projekt6w 0 srodki pomocowe - kt6re w proj ekcie nie 
byly zabezpieczone. 

Radny Eugeniusz Kuc zwr6cil sie 0 udzielenie odpowiedzi na swoje zapyiania w formie pisemnej . 
Radca Prawny zasugerowal , aby Pan Kuc swoje zapyiania zlozyl takze na pismie co pozwoli na 
udzielenie precyzyjnych odpowiedzi. 
Burmistrz Toszka poinformowal 0 buduj'lcej si<; nowej stron ie internetowej Gminy Toszek i 
zach~cil wszystkich do wsp6lpracy. 
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Radny Andrzej Morciniec zaproponowa! , aby ujednolici6 herb Toszka , gdyz gwiazda powinna 

bye w kolorze z6!tym , a na herbie wiszitcym na budYllku Urz«du jest czerwona. 

Pan Kuczkowski w nawiitzaniu do spra,vy Pana Zadroznego podkresli! , ze umowa slowana jest 

r6wniez wiaj:itca - Pan Zadrozny spelnil warunki. 

Burmistrz poinfo rmowal , ze Pan Zadrozny otrzyma odpowiedZ na pismie. 

Przewodniczitcy Rady Miej skiej doda! , ze odpowiedZ dla Pana Zadroznego zostanie odczytana na 

Sesji luto wej. 


Po wyczerpaniu porzitdku obrad Przewodniczitcy Rady Miejskiej w Toszku Pan Ireneusz Kokoszka 

podzi«kowal zebranym za udzial i zakOllCZY! obrady Sesji 0 godz. 19.50 



