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1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji na temat szkoleń pracowników Urzędu
Miejskiego w Mosinie w roku 2013.

23 grudnia ukazał się na stronie internetowej gminy komunikat o cyklu szkoleń, w którym
uczestniczyło 60 pracowników urzędu. Szkolenia dotyczyły obsługi trudnego klienta oraz
wizerunku insty[ucji publicznej. Koszt szkoleń przeprowadzonych przez firmę SKUTECZNI
wyniósł 14.250 zł.

Z odpowiedzi udzielonej radnemu Łukaszowi Kasprowiczowi wynika, że Burmistrz Gminy
Mosina Zofia Springer podpisała umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM MARKETINGOWO
PROMOCYJNYIyI SKUTECZNI DARIA KWAPISZ-ADAMSKA w dniu rozpoczęcia zajęć, tj. i0
września 2013 r. po przedstawieniu referencji od kilku firm.
Tymczasem z Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) wynika, w/w firma zarejestrowała
swoją działalność kila dni wcześniej, tj. 4 września 2013 r.
Tego samego dnia pani Dana Kwapisz-Adamska wykreśliła z EDG firmę o nazwie DAMA
KWAPISZ-ADAMSKA P.P.U.H. NaWir Plus, która zajmowała się zagospodarowaniem
terenów zieleni.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

• jak to możliwe, by w/w firma mogła kogokolwiek przeszkolić i pozyskać referencje w
ciągu 6 dni od daty zarejestrowania,

• jak to możliwe, by Burmistrz, chcąc przeprowadzić szkolenie wszystkich urzędników, a
co za tym idzie stanowiące znaczący wydatek, wybrał po rozpoznaniu rynku właśnie
taką niedoświadczoną firmę, której właścicielka wcześniej zajmowała się zupełnie
innym rodzajem działalności gospodarczej?

Proszę także o wykaz pozostałych szkoleń urzędników w roku 2013 z podaniem:

• tematu szkolenia,
• ilości uczestników,
• kosztu szkolenia,
• czasu trwania,
• nazwy firmy, która prowadziła szkolenie.
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W załączeniu przekazuję kserokopię zapytarńa radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie

szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2013.

Z up. Przewodniczącego
Rady Miejskiej
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