
RADA MIEJSKA
W MOSQIE

Protokół nr 32/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 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 gość według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poinformował o piśmie przekazanym mu przez
poprzedniego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariana Jabłońskiego, w którym
przedstawił stan prac nad kontrolą dotyczącą realizacji dochodów i wydatków w dziale
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Następnie odczytał pismo Burmistrza
Gminy Mosina nr OS.0003.7.2012.DG z dnia 27 grudnia 2012 r., będące odpowiedzią
na zapytania, skierowane pismem nr BR.00127.31.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., które
to pisma stanowią załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat treści udzielonej odpowiedzi,
w trakcie której ustalono, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Falbierski
zwróci się do Burmistrza Gminy Mosina o uzupełnienie przedstawionych do tej pory
informacji.
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuiy przedstawiła
podstawy prawne ogłoszeń prasowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
oraz wymogów prawnych odnoszących się do wykazów nieruchomości.
Zestawienie wydatków związanych z ogłoszeniami prasowymi w dziale 700
(Gospodarka mieszkaniowa) w roku 2012 w Urzędzie Miejskim w Mosinie stanowi
załącznik niniejszego protokołu.
Następnie Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania rodzaju gazet,
w których mają się ukazywać ogłoszenia prasowe w dziale 700 „Gospodarka
mieszkaniowa”, możliwości publikowania takich ogłoszeń w internecie, wielkości
czcionki w tych ogłoszeniach prasowych.
Komisja Rewizyjna wraz z gościem przeprowadziła dyskusję na temat zasadności
zbywania terenów zalewowych w Baranowie oraz strategii działania w zakresie
zbywania gruntów gminnych wykorzystywanych do tej pory turystycznie i rekreacyjnie,
na temat terenów leśnych będących własnością Gminy Mosina, na temat parkingu
w Rogalinie i obowiązków nałożonych na dewelopera w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dotyczącym osiedla „Pod Dębami” w Rogalinie,
na temat mostu w ciągu ul. Wierzbowej w Krosinku.
Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z wybranymi przez siebie fakturami
dotyczącymi ogłoszeń prasowych związanych z działem 700, Kierownik Referatu
Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło udzieliła odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: wskazania, czy pozostałe faktury zamieszczone
w zestawieniu, dotyczą ogłoszeń prasowych w „Głosie Wielkopolskim”; wskazania,
jakiego rodzaju ogłoszenie zostało zamieszczone za kwotę 147,60 zł.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą o podanie stawek,
jakie płacą użytkownicy „ogródków działkowych” w rejonie wieży widokowej
oraz o wskazanie, czy grunt wzdłuż ul. Torowej jest terenem kolejowym.
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Radna Małgorzata Twardowska przedstawiła przykład niedoinformowania
mieszkańców o nabywanej nieruchomości i konsekwencje z tym związane.
Radna Małgorzata Kaptur przedstawiła sprawę wniosku mieszkańca budynku
komunalnego, przy ul. Pożegowskiej 17 w Mosinie, który zgłosił chęć zakupu
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego w tym budynku.
Komisja Rewizyjna wraz z gościem przeprowadziła dyskusję w powyższych sprawach
oraz w sprawie kosztów budowy chodnika na ul. Promowej w Czapurach i w sprawie
kosztów wykonania dojazdu z dwóch stron: od ul. Działkowej i ul. Makowej
do kilkunastu mieszkańców wsi Wiórek.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski przedstawił pytania, które zostaną skierowane
do Burmistrza Gminy Mosina w związku kontrolą dotyczącą realizacji dochodów
i wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50.

protokolował przewdniczył
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Piotr Sokołowski Jer falbierski
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