
RADA MIEJSKA
W MOSME

Protokół nr 38/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.40 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Radna Małgorzata Twardowska i radna Małgorzata Kaptur zgłosiły swoje uwagi
na temat pracy komisji przetargowej podczas przeprowadzonego postępowania
przetargowego na wynajem na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2015 r., pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym
w Pecnej, z przeznaczeniem dla Przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci,
na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał umowę z dnia 22 stycznia 2013 r.
zawartą między Gminą Mosina a p. Natalią Rabiza na wynajem do 31 grudnia 2015 r.,
pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem
dla Przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci, na świadczenie podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z możliwością
prowadzenia innych usług medycznych. Komisja Rewizyjna dokonała analizy
poszczególnych, będących przedmiotem jej zainteresowania, zapisów przedmiotowej
umowy i przeprowadziła dyskusję na temat braku w niej takiego zapisu dotyczącego
lekarzy — specjalistów, który byłby konsekwencją wymogów postępowania
przetargowego.
W oparciu o przygotowane propozycje poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,
wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła dyskusję
nad zarzutami Janiny Tafelskiej-Stachowiak dotyczącymi przedmiotowego przetargu
i wypracowała swoje stanowisko względem nich.
Następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Rewizyjna odrzuciła
wniosek o uznanie skargi Janiny Tafelskiej-Stachowiak z dnia 14 stycznia
2013 r. na działalność Burmistrza Gminy Mosina za zasadną 2 głosami „przeciw”,
przy 1 głosie „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Tym samym wyżej wymieniona
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie uznała przedmiotową skargę za niezasadną.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą, aby do protokołu z kontroli zasadności
tej skargi dołączyć jej zdanie odrębne.
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej dyskusji ustaliła, że w przedmiotowym
protokole powinny znaleźć się również jej uwagi i spostrzeżenia dotyczące
analizowanej procedury przetargowej, mające na celu wyciągnięcie wniosków
na przyszłość.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie ustaliła, jakie
działania podejmie w celu przygotowania wniosku absolutoryjnego.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła też dyskusję na temat sposobu wytbiczniowania
ul. Kasztanowej w Mosinie oraz innych spraw związanych z utrzymywaniem
przejezdności dróg gruntowych.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.10.

protokołował przewodniczył
LdCV S1L\.

Piotr Sokołowski Jerzy Ft1bierski


