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‚Burmistrz Gminy Mosina

Y

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Łukasza Kasprowicza
w sprawie zapytań i wniosków na sesji październikowej 2012 r.
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Do wiadomości:

Pan
Łukasz Kasprowicz
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie



MEJSI
W MOS!E

ZAPYTANIA/WNIOSKI RADNEGO
Rada Miejska w Mos!nie

Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz Wpł. dnia Z6.1O.2O2 ...r

W sprawie: zapytań i wniosków na sesji październikowej 2012 r. Nr sprawy i-i._

W związku z zadanymi pytaniami i złożonymi wnioskami przeze mnie na sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
przekazuje niniejsze w formie pisemnej. Wnioskuję również, aby odpowiedzi przesłane przez burmistrza

stanowiły załącznik do protokołu z tejże sesji.

1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego i na jakiej zasadzie firma Translub z Lubonia obsługuje komunikację
autobusową Gminy Mosina? Czy ta firma występowała w przetargu na obsługę komunikacyjną gminy? Jak był

skonstruowany zapis przetargu, że ta firma nie mogła w nim uczestniczyć?
2. Kiedy zostanie skończona ścieżka rowerowa pomiędzy Dymaczewem Starym a Nowym. Wkrótce
w Dymaczewie Starym powstanie atrakcyjny obiekt sportowy, więc dzieci i młodzież będzie chciała w sposób
bezpieczny przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami.
3. Jakie kroki zamierza podjąć burmistrz w celu rozwiązania problemu z ONW, które powstał na skutek zmian

obszarów geodezyjnych na terenie naszej gminy? Czy w przypadku, gdy rolnicy stracą dopłaty, gmina wypłaci

odszkodowania rolnikom, którzy na skutek działań burmistrza stracili dopłaty?
4. Jakie koszty łącznie poniosła Gmina Mosina w związku z przegranym procesem z powództwa gminy
przeciwko fundacji Habitat for Humaiiity Poznań oraz państwu S. z Mosiny? Chodzi o koszty wpisów

sądowych liii instancji, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego pozwanych oraz Gminy Mosina.
5. Wnioskuję o rozpoznanie możliwości przeniesienia Straży Miejskiej do budynku Straży Pożarnej na ulicę
Śremską do części OSP.
Wnioskuję o zmniejszenie środków na remont budynku po dawnym ZUK przy ulicy Krotowskiego,

a po ewentualnym przeniesieniu SM do budynku Straży Pożarnej, w pomieszczeniach po SM

przy Krotowskiego stworzyć mieszkania/mieszkanie socjalne - komunalne.
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