UCHWAŁA NR XXXVI/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zmiany z protokole nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji
Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 242 § 1, art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadny wniosek (dane zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych) z dnia 30 czerwca 2017 r.
§ 2. Punkt V protokołu nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2017 r.
przyjmuje brzmienie: "W ramach czasu dla mieszkańców głos zabrał współorganizator gminnego konkursu
plastycznego pn. „Straż pożarna w Gminie Toszek" - Pan Grzegorz Kamiński. Poinformował radnych, że dla
laureatów konkursu miała zostać zorganizowana przez organizatora konkursu tj. Szkołę Podstawową w Toszku,
której dyrektorem jest Pani Agata Zawadzka wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach.Wskazał, że do dnia sesji nie została ona zorganizowana. Stwierdził, że zarówno on sam jak
i laureaci konkursu oraz ich rodzice są zawiedzeni takim postępowaniem Dyrektora Szkoły, tym bardziej, że
jako współorganizator konkursu pozyskał sponsora na przewóz uczestników oraz bezpłatny wstęp do
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W powyższej sprawie wręczył pismo informacyjne. Radni
zostali również poinformowani, że podczas organizacji niniejszego przedsięwzięcia ze strony Dyrektora Szkoły
w Toszku - Pani Agaty Zawadzkiej zaznał wiele złośliwości. Pan Kamiński zabrał głos i poinformował, że
nie przychodzi nigdy na sesję, ale zmusiła go do tego sytuacja dotycząca sprawy związanej z brakiem
organizacji wycieczki dla laureatów konkursu i pytań rodziców dlaczego dzieci do tej pory nie pojechały
w nagrodę na wycieczkę. Po zabraniu głosu pan Kamiński podszedł do dyrektor przedszkola pani Grażyny
Myszak i wręczył bukiet kwiatów i podziękował za uczciwość i współpracę przy organizacji II Sesji
Historycznej. Następnie podszedł do miejsca gdzie siedziała pani dyrektor Zawadzka i położył na stole paczkę
kawy, butelkę wody mineralnej. Poinformował wszystkich, że jak w drugim dniu Sesji Historycznej
oprowadzał cały dzień po wystawie to pani Zawadzka nie poczęstowała go nawet kawą, herbatą ani wodą
mineralną. Następnie pan Kamiński poinformował, że Pani Zawadzka otrzymuje od niego chwasty za kłamstwa
i złośliwości jakie stosowała wobec niego podczas organizacji II Sesji Historycznej i Gminnego Konkursu
Plastycznego. Podczas wręczania bukietu chwastów pani Zawadzka wstając z krzesła nie chciała przyjąć
wiązanki chwastów od pana Kamińskiego, mówiła żeby jej nie dotykać, dlatego pan Kamiński położył chwasty
na stole przy miejscu gdzie siedziała pani Zawadzka. Następnie pan Kamiński wręczył radnym do wiadomości
pisma, które wcześniej skierował do rodziców dzieci, które przez dwa miesiące od zakończenia sesji
nie pojechały dotad na wycieczkę. W trakcie wypowiedzi Pan Grzegorz Kamiński zwrócił sie do Burmistrza
Toszka o zorganizowanie spotkania celem wyjaśnienia całej sprawy. Jednocześnie wyraził swoje
niezadowolenie z odpowiedzi, którą otrzymał od Burmistrza Toszka w niniejszej sprawie. W trakcie
wypowiedzi wskazał również na "układy koleżeńskie” Dyrektora Szkoły Podstawowej w Toszku - Pani Agaty
Zawadzkiej z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek - Panią Agnieszką Szalińską. Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek - Pani Agnieszka Szalińska odniosła się do stwierdzeń Pana
Grzegorza Kamińskiego, stanowczo zaprzeczając i uznając je za bezpodstawne. Wskazała, że wszyscy
dyrektorzy szkół są przez nią traktowani w taki sam sposób, nikt nie korzysta z żadnych nieuprawnionych
przywilejów. Dyrektor Szkoły Podstawowej - Pani Agata Zawadzka odniosła się również do nagannego
w stosunku do niej zachowania i pomówień Pana Grzegorza Kamińskiego, udzielając radnym wyjaśnień
dotyczących spraw organizacyjnych I Sesji Historycznej. W kwestii zorganizowania wycieczki wskazała, że
jest ona zaplanowana na dzień 14 czerwca 2017 r. i wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o niej
w odpowiedni terminie. Mieszkaniec Ligoty Toszeckiej złożył wniosek rodziców o zapewnienie dzieciom
szkół podstawowych opieki podczas ich przejazdu autobusami do placówek szkolnych".
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania Wnioskodawcy
o sposobie załatwienia wniosku.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Wniosek (dane zanonimizowano) został skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Toszku, który skierował go do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Toszku na posiedzeniu wspólnym
stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 27.07.2017 r.
Rada Miejska w Toszku dokonała analizy protokołu i złożonego wniosku oraz zapoznała się z
przedstawionymi w tym zakresie wyjaśnieniami Wnioskodawcy.
Rada Miejska w Toszku po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdziła, że przedstawiony wniosek
jest zasadny i podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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