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Sz. Pan

Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

Dotyczy: BR.0003.329.2012

Odpowiadając na Pana pismo BR.0003.329.2011 z dnia 26 marca 2012r. zawierające pytania

radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Łukasza Kasprowicza, uprzejmie informuję:

Burmistrz Gminy Mosina nie weźmie udziału w szkoleniu, projekt ten dedykowany jest

dla pracowników Urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek

organizacyjnych. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Mosina oddeleguje pracowników,

którzy w imieniu Burmistrza tworzą projekty decyzji administracyjnych.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie z godnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 21 Listopada

2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) uczestniczą w

różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Burmistrz Gminy Mosina

uczestniczy w szkoLeniach i konferencjach dotyczących aktualnych zmian prawnych oraz

ważnych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu między innymi uczestniczyła w:

- Kongres Regionów Samorząd Inwestycje Rozwój, Konferencja RegionaLna Aktywnych

Wielkopolanek, szkoleniu dotyczącym zmian w ustawie o ochronie danych osobowy, zmiany

• w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, nstrukcja Kancelaryjna po zmianach,

Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Zjazd Wójtów i Burmistrzów ( spotkania

cykliczne), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, szkolenie dotyczące Aktualnych

informacji nt. funduszy unijnych dla samorządowców do 2013r roku i wietu innych

spotkaniach.

Kryterium doboru, którym kierowało się SKO a mianowicie „ najwięcej uchylonych decyzji”,

to błędne kryterium doboru uczestników gdyż na liczbę uchylonych decyzji ma wpływ wiele

czynników między innymi niejednolite orzecznictwo, jakoś prawa oraz ilość wydawanych

ogółem decyzji przez dany Urząd. Pragnę nadmieni iż gmina Mosina w 2011 roku wydała

14 157 decyzji administracyjnych. W podanym zestawieniu nie było informacji ile

poszczegó[ne gminy wydają decyzji administracyjnych a im więcej wydawanych decyzji tym

więcej potencjalnych odwołań.
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