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Protokół nr 60/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niosinie,

które odbyło się w dniu 14 maja 2014 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

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

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodniczący obrad Jerzy Fałbierski odczytał protokół kontroli umów i zleceń na remonty
i naprawy o wartości do 14 tysięcy euro w 2013 roku, przeprowadzonej przez zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radna Barbara Czaińska — kierownik i radna
Małgorzata Twardowska.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyła radna Małgorzata Twardowska i radna
Maria Krause, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział
brało 5 jej członków.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał protokół kontroli wydatków związanych
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku, przeprowadzonej
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radna Maria Krause — kierownik
i radna Małgorzata Kaitur. Protokół ten stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poinformował, że przekazał wcześniej pozostałym
członkom Komisji Rewizyjnej projekt opinii tej komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy
Mosina za 2013 rok celem jego „obróbki”.
Radna Małgorzata Kajtur przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu poprosiła o zestawienie
dotyczące realizacji zawartej przez Gminę Mosina umowy na zadanie w zakresie pełnienia
całodobowego pogotowia do spraw zwierząt dzikich i domowych.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat uzyskanej pisemnej
odpowiedzi w powyższej sprawie, która stanowi załącznik niniejszego protokołu, w wyniku
której przyjęła wniosek nr 1 jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Sławomir
Ratąjczak i Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Michalina Szelia udzielili odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania, kiedy Gmina Mosina będzie realizowała wnioski mieszkańców o wykup gruntów;
wskazania jakim kluczem jest realizowany wykup gruntów i co w sytuacji, gdy wykonanie
tego zadania jest na poziomie 56 %„ a odpowiedzi są odmowne z uwagi na brak środków;
określenia, czy w zakresie wykupu gruntów są priorytety; wskazania, jakie planowane
wykupy gruntów nie zostały zrealizowane w roku 2013.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat priorytetów
stosowanych przez Gminę Mosina w wykupie gruntów.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła swoje uwagi merytoryczne
do projektu opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina
za 2013 rok.
Komisja Rewizyjna ustaliła ostateczną treść opinii wyżej wymienionej komisji stałej Rady
Miejskiej w Mosinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok i przyjęła
uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina
za 2013 rok—3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2013 rok wraz z opinią
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w sprawie wykonania budżeiu Gminy Mosina za 2013 rok, sianowi załącznik niniejszego
protokołu.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał skargę radnej Małgorzaty Kaptur z dnia
21 marca 2014 r. na Burmistrza Gminy Mosina.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szeliga
ustosunkowała się do zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku
której 2 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek nr 2. Radna
Małorzata Kaptur nie wzięła udziału w tym głosowaniu.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski zwrócił uwagę, że p. Tadeusz Vot złożył skargę
na Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2014 r., która jest ponowieniem jego skargi,
uznanej wcześniej przez Komisję Rewizyjną jako przedwczesną
Komisja Rewizyjna przeprowadziła wraz z gośćmi dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku
której 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 3.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zwrócił uwagę, że p. Małgorzata Rajkowska złożyła
ponowioną swoją skargę na Burmistrza Gminy Mosina Zofię Springer z dnia 25 kwietnia
2014r.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła wraz z gośćmi dyskusję w powyższej sprawie
oraz w sprawie braku pomocy prawnej dla wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej
w Mosinie, w wyniku której 3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła
wniosek nr 4.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
1. Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Mosinie, aby zleciła jej przeprowadzenie kontroli

wydatków w zakresie pełnienia całodobowego pogotowia do spraw zwierząt dzikich
i domowych w roku 2013 i w pierwszym półroczu 2014 r.

2. Komisja uznaje jako zasadną skargę radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca 2014 r.
na Burmistrza Gminy Mosina.

3. Komisja uznaje, że skarga Tadeusza Vogta z dnia 14 kwietnia 2014 r. na Burmistrza
Gminy Mosina, jest skargą na tym etapie procedowmia.

4. Komisja uznaje, że ponowiona skarga Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r.
na Burmistrza Gminy Mosina Zofię Springer, jest skargą na burmistrza.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.40.

protokołował przewodniczył

Piotr Sokołowski Jerzy Fa ierski
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