
RADA MJSKA
W MOSNE

Protokól nr 50/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 4 lutego 2014 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady
Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Sołtys Sołectwa Czapury Waldemar Waligórski poinformował o sposobie zwyczajowego
informowania mieszkańców Sołectwa Czapury o działaniach Burmistrza Gminy Mosina
względem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie
wraz z Zastępcą Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michaliną
Szeligą udzielił odpowiedzi na pytania radnej Małgorzaty Twardowskiej, radnej Małgorzaty
Kartur i skarżącej Małgorzaty Rajkowskiej, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy nigdy Sołtys Sołectwa Czapury Waldemar Waliórski nie powiadamia mieszkańców
w drodze ogłoszenia dodatkowego; zakazu dodatkowego informowania zainteresowanych
mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego poprzez włożenie do skrzynek pocztowych kartek
z informacją o tym; wskazania, czy są inne sprawy dotyczące życia sołectwa lub Gminy
Mosina, o których Sołtys Sołectwa Czapury Waldemar Waliórski powiadamia mieszkańców
w drodze kurendy lub osobiście, bądź w inny sposób niż wywieszenie informacji w gablocie
i czego dotyczyły; wskazania, czy w związku z przebudową węzła komunikacyjnego
w Czapurach albo z powodu planowanych, czy opracowywanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w porządku obrad zebrań wiejskich te tematy były
omawiane i mieszkańcy mogli się dowiedzieć o przyczynach, powodach, skutkach,
rozmiarach tej planowanej drogi, a jeśli tak, to kiedy odbyło się takie zebranie; wskazania,
w jakiej gazecie ukazało się obwieszczenie na temat projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z którym związana jest skarga Małgorzaty Rąikowskiei;
wskazania, czy w pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uczestniczył Sołtys Sołectwa Czapury
Waldemar Waligórski; wskazania, czy zebrania wiejskie w Sołectwie Czapury są
protokołowane; wskazania, czy jeżeli mieszkaniec zwraca się o szczególne zapisanie
w protokole postawionego, przegłosowanego lub wyartykułowanego wniosku, to on
się znajduje w protokole; wskazania, czy możliwe jest udostępnienie protokołu z Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Czapury z dnia 11 września i czy protokół ten odzwierciedla
zainteresowanie mieszkańców planowaną drogą w projekcie przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego; wskazania, czy uwagi skarżącej Małgorzaty
Rajkowskiej zostały dołączone do tego protokołu; wskazania, czy Sołtys Sołectwa Czapury
Waldemar Waligórski zaplanował w porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury,
które odbyło się w dniu 11 września 2013 r., punkt dotyczący planowanej drogi w projekcie
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wskazania,
czy w drugim zebraniu dotyczącym wyłożenia do publicznego przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego również wzięło udział 8 osób.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski udzielił odpowiedzi na pytanie Sołtysa Sołectwa
Czapury Waldemara Waligórskiego, który zwrócił się o wyjaśnienie, czy rozmowa dotyczy
skargi złożonej na działanie burmistrza, czy na działanie sołtysa.
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Skarżąca Małgorzata Rąj kowska przedstawiła argumenty uzasadniające jej stwierdzenie,
że na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Czapury, które odbyło się w dniu 11 września 2013 r.. nie
była przewidziana dyskusja na temat planowanej drogi w projekcie przedmiotowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą o udostępnienie Komisji Rewizyjnej
protokołu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury, które odbyło się w dniu 11 września
2013 r., na jej następne posiedzenie w dniu 12 lutego 2014 r.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat informowania
mieszkańców o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w prasie
miejscowej.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał pismo przewodnie Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 4 lutego 2014 r. wraz ze skargą Przychodni Zdrowia VIS
MEDICA sp. j. z dnia 26 stycznia 2014 r. na czynności Burmistrza Gminy Mosina związane
z przeprowadzeniem przetargu na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie,
przy ul. Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku,
na okres 10 lat, których kserokopie stanowią załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przyjęła
w związku z powyższą skargą wniosek nr 1 — 2 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się”.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła
dyskusję na temat dalszej pracy nad skargą Małgorzaty Rajkowskiej z 21 listopada 2014 r.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 4 lutego 2014 r. przekazujące skargę Przychodni Lekarza Rodzinnego
„CONSENSUS” sp. j. z dnia 27 stycznia 2014 r. na czynności Burmistrza Gminy Mosina
związane z przeprowadzeniem przetargu na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie.
przy ul. Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku,
na okres 10 lat, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze skargą Przychodni Lekarza Rodzinnego
„CONSENSUS” sp. j. z dnia 27 stycznia 2014 r. na czynności Burmistrza Gminy Mosina
związane z przeprowadzeniem przetargu na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie,
przy ul. Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku,
na okres 10 lat, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na 2 fragmenty, którymi skarga Przychodni
Lekarza Rodzinnego „CONSENSUS” różni się od skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA.
Komisja Rewizyjna przyjęła w związku ze skargą Przychodni Lekarza Rodzinnego
„CONSENSUS” sp. j. z dnia 27 stycznia 2014 r. wniosek nr 2 — 2 głosami „za”,
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szelia
ustosunkowała się do fragmentu uzasadnienia skargi Małgorzaty Raikowskiej z dnia
21 listopada 2013 r. na Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącego wizyty w dniu 7 listopada
2013 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie skarżącej i pani Urszuli Smalc.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Radna Maria Krause ustosunkowała się do pisma Małgorzaty Rąjkowskiei do Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2014 r., którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu, we fragmencie odnoszącym do jej osoby.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat procedury związanej
z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Sze1ia
przedstawiła aktualny stan prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Czapury, z którym związana jest skarga Małgorzaty Raikowskiej,
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a następnie sposób, w jaki Małgorzacie Raj kowskiej i Urszuli Smalc umożliwiono
zapoznanie się z projektem tego planu w dniu 7 listopada 2013 r.
Skarżąca Małgorzata Raj kowska ustosunkowała się do wcześniejszych wypowiedzi Zastępcy
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michaliny Szelii i radnej
Marii Krause.
Radna Maria Krause zwróciła się z prośbą, aby skarżąca Małorzata Raj kowska w przyszłości
nie używała w stosunku do niej sformułowania, że opiera się na autorytecie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara Waligórskiego.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szelia
ustosunkowała się do sprawy zamieszczania w internecie obwieszczeń planistycznych.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat mosińskiej prasy
miejscowej i możliwości publikowania w „.Merkuriuszu Mosińskim” obwieszczeń
planistycznych.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał fragment uzasadnienia skargi Małgorzaty
Rąjkowskiej z dnia 21 listopada 2013 r. dotyczący działań Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mosinie Waldemara Wa1iórskiego związanych z procedowaniem projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, z którym związana jest ta skarga.
Skarżąca Małgorzata Rąjkowska zwróciła się z prośbą o zapoznanie się z jej pismem z dnia
29 stycznia 2014 r., które stanowi załqcznik niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat protokołów z dyskusji
publicznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Urszula Smaic i skarżąca Małgorzata Rajkowska poinformowały, że protokół „z pierwszego
wyłożenia” został udostępniony im do wglądu i sfotografowania przez Kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomira Ambrożewicza, ale po jego pierwotnej
odmowie.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą do pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej o przygotowanie na następne posiedzenie w dniu 12 lutego br. własnej oceny
zasadności skargi Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 21 listopada 2014 r. i wniosków z tego
wypływających.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
1. Komisja stwierdza, że skarga Przychodni Zdrowia VIS MEDICA sp. j. z 26 stycznia

2014 r. nosi znamiona skargi w rozumieniu prawa i powinna ją rozpatrzyć Rada Miejska
w Mosinie. Tym samym komisja wnioskuje o przygotowanie projekt uchwały
w przedmiocie skargi i wprowadzenie jej na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Mosinie.

2. Komisja stwierdza, że skarga Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS Sp. J.
z 27 stycznia 2014 r. nosi znamiona skargi w rozumieniu prawa i powinna ją rozpatrzyć
Rada Miejska w Mosinie. Tym samym komisja wnioskuje o przygotowanie projekt
uchwały w przedmiocie skargi i wprowadzenie jej na najbliższą sesję Rady Miejskiej
w Mosinie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.40.

protokołował przewodniczył
4t s31,L

Piotr Sokołowski Jerzy Falbierski
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