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Protokół nr 26/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Toszku,
które odbyło się w dniu 9 lutego 2022 r. w trybie zdalnym
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 1530
Godzina zakończenia posiedzenia:1646
Ogólna liczba radnych: 5
Lista obecności w postaci wydruku z systemu e-Sesja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
PKT 1 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Otwarcie posiedzenia
Posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku przewodniczyła
Przewodnicząca Komisji – Pani Sylwia Cebula.
W posiedzeniu udział brali:
1. Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska
2. Skarbnik Gminy – Pani Danuta Lis
3. Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
– Pan Jacek Doliński
4. Inspektor – Pani Joanna Rosikoń
5. Mieszkaniec Gminy Toszek wnoszący petycję
6. Inspektor – Pani Beata Sojka (protokolant)
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula powitała zebranych oraz poinformowała, że w posiedzeniu komisji
uczestniczy 5 radnych, co oznacza wymagane kworum, a także wskazała, że niniejsze
posiedzenie odbywa się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(porozumiewania się na odległość) oraz jest rejestrowane za pomocą urządzenia
rejestrującego dźwięk.
PKT 2 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula odczytała projekt porządku posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Toszku.
Wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Nikt z radnych nie wniósł propozycji zmian do porządku posiedzenia.
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PKT 3 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula poinformowała, iż do przyjęcia jest protokół nr 25/2022
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku, które odbyło
się dnia 20 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym. Ponadto wskazała, iż protokół ten został
przesłany radnym Komisji drogą elektroniczną, nie wpłynęły żadne uwagi, wobec czego
poinformowała o jego zatwierdzeniu.

PKT 4 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Toszku
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poinformowała
iż w dniu 17 stycznia 2022 r. wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Toszku petycja mieszkańca Gminy Toszek w sprawie uruchomienia w mieście stałego
punktu (sklepu) umożliwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel rolnikom.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula poinformowała radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wydanych
opiniach prawnych w tym przedmiocie, które następnie odczytała.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w złożonej petycji zostały przez mieszkańca
Gminy wypunktowane zadania, które rada powinna rozpatrzyć. Po czym je odczytała.
Następnie Przewodnicząca Komisji wskazała, iż podczas ostatniej sesji Rada Miejska
w Toszku przyjęła Uchwałę nr XXXVII/474/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym
miejscu i zgodnie z powyższym zostały poczynione pierwsze kroki, aby umożliwić
rolnikom sprzedaż swoich produktów na terenie Toszka.
W powyższej sprawie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Toszku – Pani Sylwia Cebula udzieliła głosu Sekretarz Gminy – Pani Dominice
Gmińskiej, która wskazała, że w pierwszej kolejności komisja powinna rozstrzygnąć,
czy będzie rozpatrywała całą petycję, czy zgodnie z opinią drugą tylko punkty 2, 3, 5 i 6
petycji, a pkt 1 i 4 przekaże według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Toszka.
Od tej decyzji będzie zależało, czy rada będzie podejmowała jeden, czy dwa odrębne akty
prawne, tj. uchwałę o przekazaniu części petycji do rozpatrzenia Burmistrzowi Toszka,
a drugą poświęconą rozpatrzeniu pozostałych punktów petycji – uwzględnienie jej w całości,
nieuwzględnienie w całości lub uwzględnienie w części.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Kierownika Referatu Inwestycji,
Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego Pana Jacka Dolińskiego w temacie
dotyczącym lokalu komunalnego, w którym mogłaby się odbywać taka sprzedaż
bezpośrednia produktów wytworzonych przez rolników.
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Kierownik Referatu – Pan Jacek Doliński poinformował, iż Gmina Toszek na chwilę
obecną nie dysponuje takim lokalem, dodał że w kwestii wymogów sanitarno
- epidemiologicznych najrozsądniej byłoby o to zapytać w chwili, kiedy taki lokal by się
znalazł, przy zmianie sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na usługowy, zgodnie
z pozwoleniami budowlanymi. Ponadto odniósł się do miejsca na placu targowym, gdzie
bez opłat rolnicy zgodnie z ustawą mogą w piątki i soboty sprzedawać swoje wyroby.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula poprosiła o zabranie głosu Inspektora Referatu Zamówień Publicznych,
Rozwoju i Promocji Gminy Panią Joannę Rosikoń w sprawie dotyczącej promocji całego
projektu, tj. pkt 2 petycji dotyczącego wykonania rozeznania i akcji promocyjnej projektu
wśród okolicznych rolników.
Inspektor – Pani Joanna Rosikoń, wskazała, że Urząd Miejski w Toszku już
od dłuższego czasu promuje lokalne produkty przy różnych wydarzeniach jak np. Toszecki
Jarmark Adwentowy, czy Wielkanocny itp. Zwróciła uwagę, że najważniejsze przy tego
rodzaju działaniach jest sam fakt, czy będzie chęć współpracy ze strony rolników. Drugim
aspektem jest możliwość utworzenia stowarzyszenia rolników, którzy współpracowaliby
z gminą. Zaznaczyła, że Urząd promuje i będzie promował markę lokalną, zdrowe
produkty, zdrową żywność. Zaproponowała, by zrobić ogłoszenie i spotkanie
z mieszkańcami w celu ustalenia, czy jest taka wola rolników i lokalnych sprzedawców
produktów żywnościowych.
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o wypowiedź Skarbnika Gminy – Panią
Danutę Lis.
Skarbnik Gminy – Pani Danuta Lis poinformowała Komisję, iż pomysł jest ciekawy,
ale z jego wykonaniem będzie problem. Odnosząc się do zatrudnienia pracownika, należy
wskazać, że gmina musiałaby prowadzić działalność gospodarczą, czyli sklep, a jako
jednostka samorządu terytorialnego nie może prowadzić w takim zakresie księgowości.
Rolnicy, którzy sprzedają swoje produkty spożywcze czynią to w swoim imieniu i biorą
odpowiedzialność za ich jakość, bezpieczeństwo, datę przydatności do spożycia. Gmina
w takim zakresie odpowiedzialności na siebie wziąć nie może. Każdy rolnik dokonywałby
takiej sprzedaży indywidualnie i to każdy z rolników musiałby prowadzić własną
księgowość. Księgowość, która jest prowadzona w urzędzie jest księgowością budżetową
prowadzoną w oparciu o inne przepisy prawne niż księgowość w firmach.
W odniesieniu do zwolnienia z opłaty targowej wskazała, że w obecnej chwili jednostka
samorządu terytorialnego działa na podstawie dwóch ustaw: o podatkach i opłatach
lokalnych, do której nową ustawą o prowadzeniu handlu w piątki i w soboty przez rolników
i ich domowników zostało wprowadzone zwolnienie z opłaty targowej, ale tylko i wyłącznie
w w/w terminie. Ustawy te nie dają możliwości wprowadzenia kolejnych ulg, czyli
w tej chwili skoro dniem targowym jest w czwartek (a nie piątek lub sobota), to wydzielenie
konkretnych odrębnych stanowisk bez opłat dla rolników w czwartki nie ma podstawy
prawnej.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula poprosiła o zabranie głosu wnoszącego petycję mieszkańca gminy.
Wnoszący petycję – mieszkaniec gminy poinformował, iż jest świadomy, że obowiązujące
w Polsce przepisy prawa są różne i zorganizowanie takiego punktu może być trudne,
natomiast winnych krajach (np. W. Brytanii) takie punkty funkcjonują i może jakieś
stowarzyszenie rolników podjęło by się takiego zadania. Wskazał, iż okoliczni rolnicy
posiadają jajka, mleko, sery, owoce, miód itp. których nadmiar chcieliby odsprzedać.
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Zauważył, że problemy są, ale należy podjąć działania by je zminimalizować. Przedstawił
również działalność okolicznych kół gospodyń wiejskich, które radzą sobie bardzo dobrze.
Następnie Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Radnemu – Panu Andrzejowi Wrazidło,
który wskazał, iż z uwagi na dwie różne opinie prawne ciężko jest podjąć właściwą decyzję
i dobrze by było, by komisja dostała konkretną opinię, która by wskazała właściwy sposób
rozpatrzenia. Kolejną sprawą jest fakt sprzedaży produktów rolnych w jednym miejscu
od wielu rolników. Z uwagi na wysłuchane wcześniej wszystkie uwagi i wskazanie jakie
występują w tym zakresie problemy zaproponował, by sprawą zajął się urząd, rozpatrzył
wszystkie możliwości i rozwiązania. Wskazał, że wszystkie te pomysły powinny być
skonsultowane z pomysłodawcą. Dopiero po takich analizach rada mogłaby podjąć się
rozpatrzenia takiego projektu.
Głos w sprawie zabrała Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska, która w odniesieniu
do różnych stanowisk w opiniach prawnych wskazała, iż urząd korzysta z dwóch
niezależnych kancelarii prawnych. Wskazała, że w porządku prawnym często się zdarzają
różne wykładnie i jest to zjawisko naturalne. Gdyby istniała jedna słuszna interpretacja
przepisów prawnych, nie toczyłyby się spory sądowe. Opinia ma być pomocą dla komisji
natomiast decyzję ostateczną podejmie rada podczas sesji. Poinformowała,
że urząd może rozeznać jakie może podjąć działania, w celu realizacji wskazanych w petycji
kwestii. Komisja jest związana treścią petycji, która jest konkretna. Wnioskodawca
wypunktował poszczególne kwestie.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska złożyła propozycję formalną, by w pierwszej
kolejności komisja przegłosowała, czy rozpatrzy tą petycję w całości, czy też w części
i przekaże te dwa punkty do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi, a następnie by komisja punkt
po punkcie petycji analizowała poszczególne kwestie podniesione w petycji i następnie
zajęła określone stanowisko.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula zapytała Sekretarz Gminy – Panią Dominikę Gmińską, czy możliwe jest
odrzucenie petycji – ewentualnie nieuwzględnienie jej w całości, a w międzyczasie
rozeznanie tematu, sprawdzenie jakie są możliwości, by zorganizować taki punkt sprzedaży
dla rolników.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska poinformowała, że radę wiąże ustawa
o petycjach, a rzetelność procesu jej rozpatrzenia wymaga dokonania dogłębnej analizy
każdego z postulatów zawartych w petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula zapytała o rozpatrzenie punktów 1 i 4 petycji, które dotyczą właściwości
Burmistrza Toszka, a nie rady gminy. Sekretarz Gminy wskazała, że tę kwestię radni
powinni przegłosować, czy będą się tymi punktami petycji zajmować, czy nie.
Poinformowała, iż jej zdaniem punkt 1 i 4 nie należy do kompetencji rady, gdyż Rada
nie jest pracodawcą pracowników Urzędu, nie posiada prawa zatrudniania ani zwalniania
pracownika oraz upoważnienia do delegowania pewnych kompetencji na pracowników –
to są zadania Burmistrza, gdyż to on wykonuje zadania z zakresu prawa pracy.
Radny – Pan Andrzej Wrazidło wskazał, że Wnioskodawca zgłosił swego rodzaju ideę,
która ma pomóc wszystkim mieszkańcom gminy zainteresowanym tą sprawą i co z tego,
że komisja będzie rozpatrywała punkt po punkcie i nawet jeżeli będzie zorganizowana
promocja to i tak nie dojdzie do stworzenia tego punktu sprzedażowego.
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Zdaniem radnego lepszym rozwiązaniem byłoby, aby w pierwszej kolejności Urząd
przygotował sposób rozwiązania problemu. Jeżeli komisja chce rozpatrzyć petycję punkt
po punkcie, to należałoby zapytać wnoszącego petycję, czy takie rozwiązanie
go satysfakcjonuje.
Wnoszący petycję – mieszkaniec gminy w odpowiedzi wskazał, że to nie jest ani dla jego
satysfakcji, ani dla satysfakcji radnego, lecz dla ogółu mieszkańców, którzy będą mieli
ułatwiony dostęp do świeżych lokalnych produktów od rolnika, który nie ma czasu w piątek
i sobotę stać na targowisku, tylko oddaje swoje produkty do sklepu, który
to sprzedaje dalej. Poinformował, że dla niego to jest najważniejsze, a nie sam fakt,
jak to będzie zorganizowane.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula wskazała, że komisja jest zgodna z samą ideą promocji lokalnej żywności,
która jest bio, ekologiczna i zdrowa. Komisja nie chce blokować pomysłu, ale musi dokładnie
przeanalizować sprawę, gdyż nie można ominąć wszystkich przepisów, o których mówili
wcześniej pracownicy Urzędu.
Głos w sprawie zabrała Radna – Pani Magdalena Krzepisz, która poinformowała, iż pomysł
jest bardzo dobry, natomiast organy gminy nie wiedzą nawet jakie zdanie na ten temat mają
sami rolnicy, czy w ogóle popierają tego rodzaju inicjatywę. Najczęściej rolnicy mają jakiś
swoich stałych odbiorców, ale nie wiadomo, czy i ile mają nadprodukcji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poinformowała,
iż komisja przystąpi do głosowania nad tym, czy petycja będzie rozpatrzona w całości,
czy w części.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska wskazała, że z punktu formalno-prawnego
Komisja powinna najpierw przegłosować, czy zajmie się rozpatrzeniem całej petycji,
czy tylko jej części i przekaże pkt 1 i 4 do rozpatrzenia Burmistrzowi Toszka.
Zaproponowała, by komisja przegłosowała każdy punkt, gdyż każdy z radnych może mieć
odrębne zdanie co do poszczególnych kwestii.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poddała
pod głosowanie sposób rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. skierowanej do Rady
Miejskiej w Toszku poprzez rozpatrzenie petycji w części, (tj. pkt 1 i pkt 4) i przekazanie
według właściwości.
Podczas głosowania nastąpiły problemy z łącznością z Przewodniczącą Komisji - Panią
Sylwią Cebula - o godz. 16:24 nastąpiła przerwa techniczna, która trwała do godz. 16:34.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula odczytała wynik
przeprowadzonego przed przerwą techniczną głosowania
uprawnionych do głosowania
„za” głosowało
„przeciw” głosował
„wstrzymał się” od głosu
„brak głosu”

-

5 radnych
2 radnych
1 radny
1 radny
1 radny

Głos w sprawie zabrał Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego - Pan Jacek Doliński, który sprostował wcześniejszą wypowiedź
Przewodniczącej Komisji – Pani Sylwii Cebuli, wskazując, że Gmina Toszek nie dysponuje
wolnym lokalem, który można by przeznaczyć pod sklep.
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula zwróciła się
o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji w części określonej
w pkt 1 i pkt 4 Burmistrzowi Toszka, po czym zwróciła się o przygotowanie głosowania
nad każdym z pozostałych punktów złożonej petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poddała
pod głosowanie pkt 2 petycji dotyczący wykonania rozeznania i akcji promocyjnej projektu
wśród okolicznych rolników
uprawnionych do głosowania
„za” głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

-

5 radnych
5 radnych
0 radnych
0 radnych

Następnie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula
poddała pod głosowanie pkt 3 petycji dotyczący bezpłatnego udostępnienia lokalu
komunalnego do tego typu sprzedaży
uprawnionych do głosowania
„za” głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

-

5 radnych
5 radnych
0 radnych
0 radnych

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poddała
pod głosowanie pkt 5 petycji dotyczący zrobienia rozeznania warunków sanitarnych
i rozliczeń księgowych (przy sprzedaży pośredniej w tym lokalu bez zysku)
uprawnionych do głosowania
„za” głosowało
„przeciw” głosowało
„wstrzymało się” od głosu

-

5 radnych
5 radnych
0 radnych
0 radnych

Głos zabrała Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska, która poinformowała,
że nie widzi głosowania i nie wie, czy komisja głosuje za uwzględnieniem danego punktu,
czy też jego nieuwzględnieniem.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że głosują za uwzględnieniem danego punktu.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska dopytała, czy zatem Komisja głosowała
za uwzględnieniem petycji w punkcie 3, czyli za udostępnieniem lokalu.
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że komisja tak zagłosowała.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poddała
pod głosowanie pkt 6 petycji dotyczący dodatkowego wydzielenia 2 stanowisk handlowych
na placu targowym – nieodpłatnie.
uprawnionych do głosowania
„za” głosowało
„przeciw” głosował
„wstrzymało się” od głosu

-

5 radnych
4 radnych
1 radny
0 radnych

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poinformowała,
iż petycja została rozpatrzona w części należącej do Rady Miejskiej w Toszku - wyniki
głosowania zostały odczytane, a w części dot. pkt. 1 i 4 zostanie przekazana według
właściwości do Burmistrza Toszka.
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Głos zabrała Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska, która stwierdziła, iż zgodnie
z głosowaniem komisja w całości uwzględniła petycję we wszystkich punktach,
za wyjątkiem pkt 1 i 4, które są przekazane według właściwości do Burmistrza Toszka,
pomimo iż Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego Pan Jacek Doliński poinformował radnych, iż Gmina nie posiada
odpowiedniego lokalu oraz pomimo, iż Skarbnik Gminy – Pani Danuta Lis wskazała,
iż nie jest możliwa obsługa księgowa danego sklepu .
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że komisja tak zagłosowała.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska zwróciła się zatem z prośbą o przygotowanie
przez radnych proponowanego uzasadnienia do uchwały.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Pani Sylwia Cebula poinformowała,
iż komisja jest za tym, aby wesprzeć ideę mieszkańca gminy i aby znaleźć odpowiednie
rozwiązanie.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż proponuje by temat ten został przedstawiony
wszystkim radnym na wspólnym posiedzeniu.
Sekretarz Gminy – Pani Dominika Gmińska zaproponowała, aby na najbliższą planowaną
w dniu 17 lutego 2022 r. sesję nadzwyczajną przygotować stosowny projekt uchwały
w sprawie przekazania części petycji określonej w pkt 1 i 4 według właściwości
do Burmistrza Toszka w związku z koniecznością dochowania terminu ustawowego
przekazania petycji według właściwości.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się o przygotowanie stosownej uchwały dotyczącej
przekazania części petycji, tj. pkt 1 i 4 według właściwości do Burmistrza Toszka, wskazała
jednocześnie, że pozostałe punkty petycji zostaną przedstawione na najbliższym wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku.
PKT 5 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Wolne wnioski
Radny – Pan Andrzej Wrazidło zaproponował, aby w odniesieniu do przedstawionych
wcześniej informacji Urząd na najbliższe wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej
w Toszku przygotował rekomendacje prawne i formalne, które pomogą w rozstrzygnięciu
i aby sprawdził, jakie są możliwości, aby móc wspomóc powstanie takiego punktu oraz, aby
takie przedsięwzięcie mogło funkcjonować na terenie gminy.
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PKT 6 PORZĄDKU POSIEDZENIA
Zakończenie posiedzenia
Wobec wyczerpania się tematów, które były przedmiotem posiedzenia komisji
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku – Pani
Sylwia Cebula podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zakończyła posiedzenie
o godzinie 1646.

Protokołowała
2 marca 2022 r. Beata Sojka
…………………………………..
data sporządzenia protokołu i podpis

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Toszku
Radna Sylwia Cebula
19.05.2022 r. Sylwia Cebula
…….……………………………..
data zatwierdzenia protokołu i podpis

Załączniki:
1. Lista obecności radnych w postaci wydruku z systemu e-Sesja.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku w dniu
9 lutego 2022 r.
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