PrzewodniczilCY Rady Miejskiej w Toszku
Pan Ireneusz Kokoszka

Szanowny Panie Przewodnicz'lCY , Wysoka Ra do
W zwiqzku z dobiegajqcq konea inwestycjq budowy kanalizacji ,oraz wysokimi kosztami dodatkowymi
jakie Gmina Toszek musiata ponies': w zwiqzku z tq budowq, a takie w zwiqzku z tym ja k wysokie
koszty dzis

b~dq

musieli poniesc mieszkancy Sarnowa i Oracza chC'lc

si~

przytqezyc do tej kan alizacji.

W imieniu mieszkancow Sarnowa i Oracza zgtaszam formalny wniosek 0 skontrolowan ie pnez Rado;
miejska lub

komisj~

rewizyjna ,przebiegu tej inwestycji rozpoczynajqc od proeesu pl anowa nia,

projektowania poprzez kolejne etapy jej realizaeji.W zwiqzku z tym ie, jestem cztonkiem komisjl
rewizyjnej ,w przypadku decyzji Szanownej rady

0

rozpatrzeniu mojego wniosku przez komi sje

rewizyjna, chcqc uniknqc niepotrzebnych oskarien 0
rowniei

0

ch~c

ulyskania jakichkolwiek korzysei

prosz ~

wykluczenie mnie z posiedzen w/w komisji na czas przeprowadz.onego postepowania .

Dodatkowo aby nie marnowac cza su szanownych Paristwa radnych ,oraz aby rada lub komisj a nie
musiaty zbyt wiele razy

si~

spotyka i trwonic gminnych

pieni~dzy

przedstawiam

list~

pylali na ktore ,

chciatbym uzyskac odpowiedz .
1.Czy w trakcie planowania i ubiegania

si~ 0

srodki na

budow~

tej kanalizacji byta mozliwosc

zaplanowania i wykonania w Sarnowie kanalizaeji deszezowej oraz chodnika jak to robi s i~ przy takich
inwestyejach w innych gminach. Nie od dzis wiadomo ie ,dla mieszkaneow byta to spra w a
priorytetowa poruszana na roinych zebraniach wiejskich jui od kilkunastu lat a budowa ka nalizacji
by!a do tego najlepszym momentem .JeSti nie to w zwiqzku z tym ie, Gmina budujqc kanalizacj~ w
Sarnowie wykonata remont drogi powiatowej to eo z zasadq 50/50, ezy Gmina w trakcie p!anowania
tej inwestycji brata to pod uwag~ i wystqpita do Powiatu w tej sprawie(ezy istnieje jakiekolwiek pismo
w tej sprawie) jeSti tak jaka by!a odpowiedi .
2. Czy wnioskujqc 0 srodki na budowo; moina byto zaplanowac rowniei budow~ przy kanalikow aby
koszty przytqczy byty niisze .
3. W zWiqzku z tym ie doszty roboty dodatkowe ktore ,sporo podwyiszyty koszt tej budowy ,elY byty
do przewidzenia jui na etapie projektowania .
4. Czy wykonawca wytoniony w drodze przetargu zgtaszat bto;dy w projekcie. Bo jakos t ru dno mi
uwierzyc ie tak doswiadczona firma jakq jest M+ nie zwrocita na to uwagi (Jesli istnieje mOitlwosc
zaproszenia przedstawiciela wykonawcy na jedno z posiedzeri aby radni mieli moiliwosc
wystuchania wyjasnieri wykonawcy , to prositbym 0 zaproszenie przedstawiciela tej firmy)
5.Czy budowa kanalizacji nie powinna by': poprzedzona konsultacjami spotecznymi ?Mieszka ncy j ako,
nie mogq sobie przypomniec aby ich ktos pylat czy owa kanalizacje chcq .Jesli powinny bye to
dlaczego ich nie byto ?

6.Sk~d wzi~fy s i~

tak wysokie koszty budowy tyeh przyl~ezy kt6re zostafy przedstawione

mieszkancom w pierwszym kosztorysie i sk~ d ta r6iniea .
7.Jesli okaie si~ i e, ktos nie naleiyeie dopelnil swoje obowi~zki i w moim mniemaniu narazil budi et
gminy na spore koszty ezy zostafy lub

zostan~ wy e i~gni~te

konsekwenej e .

W imieniu swoim i mieszkaneow prosi/bym 0 jak najszybsze rozpatrzeni e mojego wnio sku tym
bardziej ie j est to inwestyeja dopiero co zakonezona i mysl" ie nie trzeba

b~dzie

szuka':

dokument6w w archiwum .

z powaia niem
'::t;y.:,

Adam Kon~
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