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— Protokół nr 46/13
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 6 listopada 2013 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.15 radna Barbara Czaińska, upoważniona
do tego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jerzego Falbierskieo.
W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej
w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Komisja Rewizyjna rozpoczęła swoje posiedzenie w Przedszkolu nr 2 „Wesołe
Skrzaty” w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, gdzie zapoznała się
z dokumentacją dotyczącą wydatków wyżej wymienionej placówki oświatowej
na czasopisma i pomoce naukowe.
Dyrektor Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie Halina Jurecka,
księgowa Irena Kociemba i Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliły
przy tym odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy każde
przedszkole musi ponosić koszty aktualizacji programu komputerowego
do księgowości; wskazania, czy Urząd Miejski w Mosinie interesuje księgowość
prywatnych przedszkoli; określenia ilości pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 „Wesołe
Skrzaty” w Mosinie; określenia godzin, w których dzieci przebywają w tym
przedszkolu.
W trakcie tej dyskusji, do Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie przybył
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Falbierski, który przejął prowadzenie obrad.
Następnie Komisja Rewizyjna udała się do Przedszkola nr 4 w Mosinie,
przy ul. Kasprowicza 28, gdzie zapoznała się z dokumentacją dotyczącą wydatków
wyżej wymienionej placówki oświatowej na czasopisma i pomoce naukowe.
Dyrektor Przedszkola nr 4 w Mosinie Marianna Janik, księgowa Irena Kociemba
i Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliły przy tym odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, co to jest za czasopismo
„Monitor Prawny” i przyczyn, dla których jest ono prenumerowane; kosztów
ponoszonych przez przedszkole na utrzymanie strony BlP.
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna ustaliła swój plan
pracy na rok 2014, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.55.
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