
RADA 4EJSKA
W MOSE

Protokół nr 54/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 6 marca 2014 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:
Małgorzata Piotrowska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły na temat budowy
ogólnodostępnego traktu pieszego, przebiegającego równoległe do Kanału Mosińskiego,
po jego koronie, między mostem przy uł Mostowej a mostem przy ul. Niezłomnych
w Mosinie.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyła radna Małgorzata Twardowska, tak
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej brało udział
4 jej członków.
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 kwietnia 2011 r.
dotyczyła także działki nr 1661/1 i 166 1/3.
Komisja Rewizyjna wraz z Małgorzatą Piotrowską z Referatu Inwestycji dokonali analizy
mapy przedstawiającej projekt podziału, na którym między innymi znajduje się działka
nr 1661/2, w związku z którą Irena i Jerzy Kręgielczak złożyli skargę z dnia
29 listopada 2013 r.
Małgorzata Piotrowska z Referatu Inwestycji odczytała decyzję Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z dnia 15 kwietnia 2011 r. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: wskazania, na jakiej podstawie Urząd Miejski w Mosinie
uznał roszczenia i prowadził rozmowy z Ireną i Jerzym Kręgielczak w sprawie uregulowania
sprawy naruszenia własności ich działki nr 1661/2; wskazania, co Urząd Miejski w Mosinie
zrobił, aby uregulować sprawę własności ogólnodostępnego traktu pieszego, przebiegającego
równoległe do Kanału Mosińskiego, po jego koronie, między mostem przy ul Mostowej
a mostem przy ul. Niezłonmych w Mosinie, na odcinku przebiegającym przez działkę
nr 1661/2; wskazania, czy wiadomo jaką powierzchnię działki nr 1661/2 zajmuje
przedmiotowa ścieżka spacerowa; wskazania, czy zastępca burmistrza Hubert Prałat nie
nadzorował budowy tego ogólnodostępnego traktu pieszego; wskazania, czy w czasie
realizacji tej inwestycji nie praktykowało się wejścia geodety w celu dokonania stosownych
pomiarów.
Małgorzata Piotrowska z Referatu Inwestycji poinformowała o terminie zapłaty przez Irenę
i Jerzego Kręgielczak ostatniej raty za działkę nr 166 1/2.
Komisja Rewizyjna wraz z Małgorzatą Piotrowską z Referatu Inwestycji przeprowadziła
dyskusję w powyższej sprawie.
Małgorzata Piotrowska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły na temat remontu
chodnika na ul. Niezłomnych i konsekwencji związanych z uwłaszczeniem części działki
nr 1661/2 na rzecz zarządcy drogi.
Komisja Rewizyjna ustaliła, że na następne swoje posiedzenie, które odbędzie się w dniu
12 marca br., zostanie zaproszona Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra
Czuryło wraz z dokumentacją dotyczącą sprzedaży działki nr 166 1/2.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski przedstawił propozycję dwóch szkoleń dla Komisji
Rewizyjnej.
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Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której
ustalono, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na następnym jej posiedzeniu.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła dyskusję
na temat dalszej pracy nad skargą Ireny i Jerzego Kręgielczak z dnia 29 listopada 2013 r.
Radna Małgorzata Kaptur odczytała fragment pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mosinie Waldemara Watigórskiego nr BR.1510.25.2013 z dnia 26 lutego 2014 r.,
skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie skargi Małgorzaty Rajkowskiej
z dnia 21 listopada 2013 r., którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego prolokołu.
Poddała przy tym wątpliwość, czy w przedmiotowej sprawie została sporządzona opinia
prawna.
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjęła bez sprzeciwów wniosek
w powyższej sprawie.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na problem formalnego udzielania odpowiedzi
na wnioski i zapytania radnych.
Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat swojej pracy
nad absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina za rok 2013, na temat realizacji programu
przeciwdziałającego wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Mosina
oraz dofinansowywania różnych zadań ze środków Unii Europejskiej.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara
Waligórskiego nr BR.1510.25.2013 z dnia 26 lutego 2014 r., skierowanego do Wojewody
Wielkopolskiego, w sprawie skargi Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 21 listopada 2013 r.,
Komisja zwraca się z prośbą o przedstawienie opinii prawnej, o której zlecenie
w przedmiotowej sprawie wystąpił Przewodniczący Rady Miejskiej.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.30.

protokolowal przewodniczył

Piotr Sokołowski Jer 1 albierski
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