
RADA MEJSK
W MOSJ

Protokót nr 37/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyto się w dniu 19 kwietnia 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat nieobecności
na dzisiejszym posiedzeniu prawnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Sowisło 8 Topolewski z Poznania, mimo zaproszenia wystosowanego przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na prośbę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz na temat faktu, że członkowie Komisji Rewizyjnej dopiero
z materiałami na sesję Rady Miejskiej w Mosinie, która odbędzie się z w dniu
25 kwietnia br., otrzymali opinię prawną radcy prawnego Magdaleny Sobczak
z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło 8 Topolewski z Poznania z dnia
14 lutego 2013 r. na temat skargi Janiny Tafelskiej-Stachowiak z dnia 14 stycznia
2013 r. na działalność Burmistrza Gminy Mosina w związku z prowadzonym
postępowaniem przetargowym na wynajem na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2015 r., pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym
w Pecnej, z przeznaczeniem dla Przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci,
na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.
Kserokopia wyżej wymienionej opinii prawnej stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeanalizowała przedmiotową opinię
prawną i przeprowadziła dyskusję na temat różnych zagadnień związanych
z przeprowadzonym przetargiem oraz jego konsekwencjami.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że następne posiedzenie Komisji
Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 kwietnia br., o godz. 17.30, a poszczególni jej
członkowie przygotują i przedstawią na nim własne propozycje ustosunkowania się
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie do poszczególnych
zarzutów zawartych w skardze Janiny Tafelskiej-Stachowiak z dnia 14 stycznia
2013 r. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna ustali ostateczne brzmienie
poszczególnych zapisów swojego stanowiska odnośnie przedmiotowych zarzutów
Janiny Tafelskiej -Stachowiak.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.
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