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Protokół nr 30/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 7 listopada 2012 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian
Jabłoński. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady
Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodniczący obrad Marian Jabłoński przedstawił tematykę dzisiejszego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej. Poinformował przy tym, że nie będzie obecny na sesji Rady Miejskiej
w Mosinie, która odbędzie się w dniu 29 listopada br. W związku z tym nie wiadomo
jemu, czy radna Małgorzata Twardowska będzie w tej sesji uczestniczyła, bo ktoś musi
referować propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
Radna Małgorzata Twardowska poinformowała, że nie była na pierwszej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie, która została zwołana na godz. 11.00. Uważa ona, że jest to daleko
idące nadużycie kompetencji, które przysługują przewodniczącemu Rady i to jest jej bunt.
Prowadzący obrady Marian Jabłoński stwierdził, że będzie musiał kogoś innego poprosić
o to w drodze telefonicznej.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak poinformowała o funkcjonujących na terenie
Gminy Mosina harmonogramach zbiórki odpadów komunalnych, surowców wtórnych itp.
Następnie wraz Krystyną Panek z Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy harmonogram jest co roku zatwierdzany na cały rok i w związku z tym mieszkańcy nie
są zaskakiwani podanymi w nim terminami; wskazania, czy ktoś dokonał analizy takiego,
a nie innego sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez ZUK
pod wzg]ędem opłacalności dla Gminy Mosina; określenia sposobu poboru opłaty
„śmieciowej”;
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi i ustalonych stawek opłaty „śmieciowej”.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie dokonała analizy

przedłożonych jej dowodów księgowych dotyczących wydatków z działu 900, rozdział
90004, paragraf 4210 oraz paragraf 4300, a także związanych z tym wydatkami zleceń
i umów. W jej trakcie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z Kierownikiem
Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominiką Grząślewicz—Gabler
oraz Krystyną Panek z Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy kosiarkę
zakupiono tylko w jednym sołectwie: Borkowice, Bolesławiec; wskazania, czy jeśli dane
sołectwo zakupiło kosiarkę ze swoich składek, to będzie ona w ewidencji gminnej;
wskazania terminu, w którym została przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja środków
trwałych; wskazania, czy wnioski wszystkich osób, które zwrócą się o zakup drzewek,
Burmistrz Gminy Mosina rozpatruje pozytywnie; określenia powierzchni gruntów,
które na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zostały odlesione; wskazania, co się dzieje
z drzewem po wycince; określenia procedury, w ramach której zlecenie otrzymała firma
Wilanex; wskazania, jak rozumieć wykonanie nasadzeń — ilość 1; wskazania,
czy w Mieczewie akcja nasadzeń została przeprowadzona w porozumieniu z „urzędem”;
wskazania, co z wywozem trawy i liści z terenów prywatnych; wskazania, czy platany
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na ul. Dworcowej w Mosinie jeszcze urosną wskazania, czy ZUK wykasza tereny szkole
katolickiej; wskazania, czy w przyznawaniu nasadzeń drzew jest jakaś polityka.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat nasadzeń
rekompensujących, braku potwierdzenia na dokumentach, że praca została wykonana,
zakładowego funduszu świadczeń społecznych i wieku emerytalnego, szczegółowości
umowy na pielęgnację zieleni na rondzie w Mosinie, miejsc publicznych, w których można
byłoby dokonywać nasadzeń, potrzeby zamieszczenia w „Merkuriuszu Mosińskini”
artykułu informującego mieszkańców na temat procedury związanej z wycinką drzew.
Przewodniczący obrad Marian Jabłoński przedstawił propozycje planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2013. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna ustaliła
swój plan pracy na rok 2013, który stanowi załącznik niniejszego protokołu — 4, głosami

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.35.

protokołował

Piotr Sokołowski
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