Protok6t Nr XXXVII/20J3
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Toszku ,
kt6"a odbyJa s i~ 11 paidziern ika 2013 r. 0 godz. 17.00

Sesja zostala zwOlatla tla pisemny wniosek Burmistrza Toszka / zal. do prolokolu/
Lisly obec nosci radnych i soltys6w oraz projekt porz'ldku obrad stano wi 'l wl'tczm k do prolukl.IJ
W obradach uczestniczy li :
Pan Grzegorz Kupczyk
1.1311rm istrz Toszka
2.l-ca Burl11istrza
Pani Zdzislawa Mrozek
3.1'.0 Kierownika referatu OSO
Pan Waldemar Oczko
4.Radca Prawny
Pan Andrzej Malski
5.Skarbnik Gminy
Pani Kr ys tyna Roszak
6.0 yrektor Girnnazjum - radn y Rady Powiatu - Pan Mariu sz Podbrozny
7.Redaktor "Strzeka Opolskiego"
8 .l' rotokolan t
Pani Oorota Piecha
Obrad y Scsji byly nagrywane.
I'rzewod niczqcy Rad y powital zebranych i poinformowal , ole na Sesj i obecnycil jest 15 radt1\ ell .
za\em Sesjajesl prawomocna do podejmowania ucbwal.
1311rm istrz Toszka uzupc!nil porzqdek obrad 0 po dj ~c i e uchwaly w sprawie : zmiany uchwal} \I
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budZetu Gminy Toszek osobom Iii} C/Jlym oraz
wsp6lnotom mieszkarliowym, na cele zwiqzane z realizacj'l"Programu budow:; pl'lydl)mow),ch
oczyszczalni sciek6w lub sys tem6w odprowadzania sciekow na terenie Gminy Tosle k nil lata
20 13 ~ 20 17"
Radny Krzyszlof Bartnicki zglosil proj ekt uchwaly w sprawie : powolania Komi sji dor<tzncj
dS.z badania po lilyki kadrowej w Urz~dzie Miejskim w Toszku w okres ie od 1 slycznia 20 J I r dn
11 paidziern ika 20 13 r. - jest to tematem dzisiejszej Sesji st'l.d ta mOlywacja.
Wnioskoda wca zwolania dzisiej szej Sesji zaproponowal , aby za 1,5 tygodnia n~ Sesji w clniu
2J .X.2013 r. na len ternat porozmawiac.
Przewod niczqcy Rady M iej skiej podd a! pod glosowanie : prz yj ~cie propo zycji Burl11lstrza I tJszka lJ
wprowadzeni e do porz'l.dku obrad projektu uchwaly :
za przYh ciem glusolVa/o
15 radllyclt
pr:.eciw
0
wSlrzymal1J ,i~ "if gIl/sit
0
Propozycja wprowadzen ia do porz'l.dku obrad proj ektu uchwaly zostala przyj ~ta jednogJosl1lc
ZII prZJ'j~cil!l/1 purzqdhll " brad II'r1IZ Z u:upel1,ielliem g /oso lVaio J3 radll)'clr
przec;,v

2 rl{c/Il)'cll

",strzymal/J~i"

0

(ld g/oslI
PorzqJck obrad zostal przyj~ty

wi~kszosci'l

glosow.

2

A(\. 2
I' rzewod niczqcy R ady Miejskiej w Toszku zaproponowa! 10 min przervcy , ab) rad n; mogli 'I~
zapoznacz przygotowanym zalqcznikiem do projektu uchwaly w sprawie : odwolllilia Skilrbnlka
Gminy.
Po przerwie :
Radny Krzysztof Bartni ck i stw ierd zil ,ze z lektury uzasadnienie wy ni ka . i~ problemy \\)SI,PIU'1
od kilku lat - dlaczego tak pozno - sygnaly dochodzi! y juz wczes ni ej.
Burmislrz wyjasnil , ze uj~te w zalqczniku sprawy merytoryczne Sq wy nik iem nieda\\ no lIdbyt~.1
ko ntroli.Po tem wplyn~lo zgloszeni e pracownikow U rz~du - toczyla si, proccduril i oJ lego
momentu rozpoczt;:to dzialania.Doku menty Sq do wglqdu l'lczn ie z datam i , Klore poi<ai:<j . z;: 'prJw1\
ni e byla od wlekan a.
Radny Bartnic ki stwierd zil ,2'.e Komisja powinna dzialac w U rz~d zi e jU ? od k ilkll lat - tak ic $.
wym ogi - Gurmistrz wyjasni! to na osta tniej Sesji - w taki spos6 b jakby to nie mialo L.adn~g('
z.naczenia / temalem dz is iej szcj Scsji - jest KomisJa zbie ra info rmaej e i akural nalrafiia n,t cos
bu lwersuj '1.cego ..
Bunni strz zdemento wal ,ze Kom isj a na nic !lie natraftta - zgodnie z zar7.qdzenicrn KOll1isja
powolywana j est po l.gloszeniu wniosku przez pracownik6w Urz"du - to hyla iniCjdrywa
pracownik 6w.
lZadny A ndrze j Morciniee zwracajqc si« do Pani Roszak zapytal : ezy zwolllien ic dv:;c)plinllIT1C
r raco wnika ksi((gowosci bylo wynikie rn panujqcego ta m slresu ')
Przewodniczqcy Rady zaproponowal radne rnu spotkanie z Paniq Roszak.
Radny Kr/yszlo f Bartnicki zapytal : ezy podjyc ie ucilwaJy oznaeza rozw iqznnie stl)slIlIku pracy z
Pani'l. Krysty nq Roszak ?
Burmi strz potwierd z i! .
Pr7.cwodniczqcy Rady odczytal ucb wa!,< w spraw ie : odw oiania Pani K ry styny RC1s~ak I.e
stanowiska Skarbnika Gminy :
Radny Kuc podkresJi! , ze mimo wszystko chc ialby wiedziec za co - moze Pani Skarhll ik
o powi e ')
Przewod niczqcy Rad y nie udz ielil glos u Pa ni Roszak --jest Komisja anty mo bblOgo\\ a kai.dy moic
si« zapoznac z mate ri aiem , a dodatkowych info rmacji na pe wno ud z ie li Pan Burmi slr/.
13 rrulll)'ch
za padj~cie/JI uclllvitly gloso,"ulo

przeciw

0

wsln.ynwl" .,i~ IJd glo.m
2 rodll)'ch
U chwala N r XXXVIlI399/20 13 zos taJa podj~t a wi~kszosc i q glos6w i sla n0 wi l.al'IVIl,k do
protokolu .
P rzewodni czqcy Rad y odcz ytal u c h wa! ~ w sprawie : z rni any uc hwaly w spra wle zasad i Iry 1I
udzielania dotacji ce lowej z bud Zetu Gminy Toszek osobom tizycznym omz wsp611l0torn
mieszkani owyrn na cde zwiqzane 'L realizacjq "Pro gramu bu do\\')' przydonl uw ych ooyszczalni
scieko w lub systemow odprowadzania sciekow na lereni e Gminy Toszek na IUln 20 13 10 i 7"
Hurm istrz Toszka poinformowal , :i.e zmiana dotyczy tylko i wylqczni e tenn inow w §1 ust. 6 , kI6r~ '
o trzymuj c w tym zakresie brzrn ie nie :
6. reali zacja zadani a w inna nastqpic w lerminie do dnia 15 grudnia I bylo 15 lislopada I danego
roku , a w rokll 20 15 do 30 wTZesnia .
Pozostale zapisy ]1ozostajq bez z mi an
za PQ(Ij.;cielll lIelr"'/lI), .I:lo."QII'ol"
.15 rar/II,I'clr
przecilV
0
,mtrZYlII% .,·il{ ad glnSIl
0
Uchwala N r XX XVII!400 /2013 zostala podj((tajednogJosnie i stanowi zalaccwik do prolokolu

3

l'rzewodnicz'lcy Rady poinformowai soltys6w , zc na okrqglym sto le st) plakaly i uhnki do
zabrania i rozpropagowa nia na sotectwac h.

Po wyc/c rpani u porz'ldku obrac1 Przewodnicz'\cy Rady Pan Irencusz Kllkoszka POdli,ko\\al
zcbranym za udzia! i zak0l1czyi obrady Sesji 0 godz. 17.20.
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