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W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań i wniosków radnego Łukasza

Kasprowicza w sprawach różnych.
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Do wiadomości:

Pan
Łukasz Kasprowicz
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie



W MOSNE
WNIOSKI/INTERPELACJE/ZAPYTANIA RADNEGO

Rada Miejska w MosinieImię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
Wpł.dnia ..i.11..2013 r.

W sprawie: roznych
NrsprawyI-”

1/ Kupcy z mosińskiego targowiska proszą, aby weryfikować dokumenty obcokrajowców
uprawniające ich do legalnego handlu. Chodzi o to, czy posiadają zarejestrowane firmy itd.

2/ W jaki sposób będzie rozwiązany handel na zielonym rynku? Liczba miejsc jest ograniczona.
Jak będzie odbywać się weryfikacja podmiotów osób chcących tam sprzedawać?

3/ Na jakiej zasadzie będzie działał piec chlebowy? Kto będzie go obsługiwał i w jaki sposób
zostanie wyłoniony do tego podmiot?

4/ Czy to prawda, że na terenie starej Barwy powstaną bloki i kolejny Market - Biedronka?
4a/ Czy w stosunku do terenów po Barwie została wydana decyzja o warunkach zabudowy?
Jeśli tak, to kiedy i jakie konkretnie w jakim zakresie przeznaczenia na poszczególne funkcje
zakłada? Kto sporządzał projekt decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu?

5/ Na spotkaniach z mieszkańcami dot. dyskusji nad projektem planów miejscowych,
kierownik Ambrożewicz oraz pani Szeliga w zdecydowany sposób zabraniali filmować kamerą
przebieg spotkania w Daszewicach i Czapurach. Mam pytanie, czy pani burmistrz lub któryś
z zastępców polecił wspomnianym pracownikom, aby zabronili nagrywania wideo dyskusji
publicznej. Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Chciałbym poznać taką opinię. Jeśli nie
było takiego zakazu, to proponuję ukarać wspomnianych pracowników zgodnie z Kodeksem
pracy za celowe ograniczanie oczywistych praw mieszkańców do informacji publicznej
i wysłanie ich na szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej. Będąc w tym temacie,
stwierdzam, że takie szkolenie przydałoby się wszystkim urzędnikom, z panią burmistrz
i zastępcami włącznie.

6/ Mosińskie przytulisko ma kłopoty ze sfinansowaniem operacji zwierząt, które tego
wymagają. Czy jest pomysł i pieniądze, jak rozwiązać ten problem? Do kogo i w jaki sposób
obsługa przytuliska ma się w tej sprawie zwracać o pieniądze?

7/ W związku z absurdami inwestycyjnymi wnioskuję o to, aby projekty poszczególnych
inwestycji, szczególnie drogowych i chodnikowych zawierały odrębny załącznik, w którym
znalazłaby się lista kolizji do usunięcia przed rozpoczęciem inwestycji, po to, by referat
inwestycji mógł odpowiednio wcześnie wnioskować do konkretnych podmiotów w celu
usunięcia tychże słupów, czy hydrantów.



8/ Na jakim etapie jest sprawa budowy drogi w Bolesławcu, która ma zostać zrealizowana
wspólnie z firmą Wielkopolski Indyk? Jakie będą zasady tej współpracy? Przed jakimi
problemami stoi gmina w związku z tą sprawą i kiedy mieszkańcy wsi mogą się spodziewać
realizacji zadania? Czy i kiedy została uzgodniona wycinaka drzew wzdłuż drogi?

9/ Zwracam się z żądaniem zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
pilnego wniosku o wyegzekwowanie odpowiednich zabezpieczeń w związku z rozbiórką
obiektów po Barwie przy ulicy Farbiarskiej w Mosinie. Sposób prowadzenia prac jest
skandaliczny i zagraża bezpieczeństwu ludzi.

10/ Czy w przeciągu ostatnich 5 lat ktoś inny oprócz pana Sławomira Ambrożewicza
przygotowywał w mosińskim urzędzie miejskim projekty decyzji o warunkach zabudowy? Jeśli
tak, to kto?
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