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Sz.P.
Rada Miejska W Mosinie

- Waldemar Waligorski
Wł dnia Ą-.Ąz 20 11 ..r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Nr sprawy 0L1•2-”l w Mosinie

w miejscu

Odpowiadając na wniosek radnego Łukasza Kasprowicza z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie:
1) udostępnienia kserokopii pism, które Burniistrz Gminy Mosina wysłał do Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomiędzy 26 lipca 2012r.,

a dniem wejścia w życie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia

9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie

Mosina — Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego;

2) podjęcia działań o uruchomienie na terenie Mosina, w choć jednej przychodni

zdrowia, ambulatoryjnego punktu rehabilitacji w ramach NFZ;

3) przekazania kserokopii wyroków z uzasadnieniem w sprawie z powództwa Gminy

Mosina przeciwko fundacji Habitat for Hurnanity Poznań oraz państwu S z Mosiny;

4) wyjaśnienia, po publikacji artykułu pt. „Gmina odzyskała budynek” w ostatnim

Merkuriuszu Mosińskim, na czym polega odzyskanie budynku w którym mieściła się

prywatna szkoła, czy Burmistrz Gminy Mosina może wejść do budynku i zarządzać

nim np. sprzedać lub zacząć remont,

Burmistrz Gminy Mosina stwierdza co następuje.

Odpowiedź na pytania zawarte w punkcie 4 zostanie udzielona w odrębnym piśmie.

Odnosząc się do punktu 1 i 3 należy stwierdzić, że zgodnie z 38 uchwały nr

XV/13 1/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003r. w sprawie Statutu

Gminy Mosina (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523 z późn.zm.) radni Rady

Miejskiej w Mosinie mogą kierować do Burmistrza Gminy Mosina interpelacje i zapytania.

W myśl 38 ust 2 i ust. 3 w/w uchwały interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty

o zasadniczym charakterze i powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,

będącego jej przedmiotem oraz wynikające z zeń pytania. Zapytania, na podstawie 39 w/w

uchwały, składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania

informacji o stanie faktycznym. Jak zatem wynika z powyższego udostępnienie określonej

korespondencji, a także wyroków nie mieści się ani w definicji interpelacji ani w definicji

zapytania. Podkreślenia wymaga, w oparciu o art. 89 ust. 3 „ w związku z art. 83 ust. 1 w/w

uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003r. w sprawie

Statutu Gminy Mosina, że kompetencja do kontrolowania Burmistrza Gminy Mosina pod

względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze

stanem faktycznym i w związku z tym żądania okazania określonych dokumentów jako

dowodów przysługuje tylko i wyłącznie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w
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