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Protokół nr 57/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 1 „7.40 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:
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mosinie nr BR.1510.31.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., przekazujące Komisji Rewizyjnej
do zbadania pod względem formalnym skargę p. Tadeusza Vogta z dnia 7 kwietnia 2014 r.
na Burmistrza Gminy Mosina. Kserokopia powyższego pisma stanowi załącznik niniejszego
protokołu.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym p. Tadeusz Vogt
dołączył dodatkowe dokumenty do swojej skargi. Kserokopie tych dokumentów stanowią
załącznik niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mosinie nr BR.1510.30.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., przekazujące Komisji Rewizyjnej
do zbadania pod względem formalnym skargę radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca
2014 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Kserokopia powyższego pisma stanowi załącznik
niniejszego protokołu.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał oświadczenie radnej Małgorzaty Kaptur z dnia
9 kwietnia 2014 r. o jej nieuczestniczeniu w sposób czynny w działaniach Komisji
dotyczących rozpatrywania jej skargi, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poinformował o piśmie Burmistrza Gminy Mosina
dotyczącym wyłączenia radnej Małgorzaty Kaptur z prac Komisji Rewizyjnej
nad rozpatrzeniem jej skargi i stwierdził, że w obecnej sytuacji jest ono bezprzedmiotowe.
Następnie odczytał skargę p. Tadeusza Vogta z dnia 7 kwietnia 2014 r., której kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szeliga
ustosunkowała się do powyższej skargi.
Następnie Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w wyniku której
jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1 dotyczący informowania na bieżąco
przez Sołtysa wsi Czapury zainteresowanych mieszkańców ul. Gromadzkiej, ul. Poznańskiej
i ul. Spokojnej w Czapurach o prowadzonej procedurze planistycznej.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie w wyniku przeprowadzonej
dyskusji przyjęła też jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, wniosek nr 2 dotyczący skargi
p. Tadeusza yogta z dnia 7 kwietnia 2014 r. na Burmistrza Gminy Mosina.
Radna Maria Krause zapewniła, że p. Tadeusz Vogt i p. Zbigniew Kiszka zostaną zaproszeni
i będą uczestniczyć w pracach Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którym
są zainteresowani.
Mieszkaniec wsi Czapury Tadeusz Vogt oświadczył, że będzie się odwoływał.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał pismo Wojewody Wielkopolskiego
nr KN-I. 1411. 19. 2014.13 z dnia 28 marea 2014 r., przekazujące do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej w Mosinie skargę radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca 2014 r. na Burmistrza
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Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu, a następnie samą
wyżej wymienioną skargę, której kserokopia także stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szelia
ustosunkowała się do przedmiotowej skargi radnej Małgorzaty Kaptur.
Następnie Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat tej skargi,
w wyniku której przyjęła 4 głosami „za” wniosek nr 3 dotyczący przedstawienia jej opinii
prawnej na temat oceny, czy skarga radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca 2014 r. spełnia
wymogi formalne skargi.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie ustaliła, że w dniu 11 kwietnia
br., o godz. 17.00, odbędzie się jej dodatkowe posiedzenie, którego celem będzie
zapoznanie się z opinią prawną na temat przedmiotowej skargi i podjęcie przez nią
stosownego wniosku.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła ogólne informacje na temat
wykonania budżetu Gminy Mosina na rok 2013.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowań, Komisja Rewizyjna ustaliła, że zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radna Maria Krause — kierownik i radna
Małorzata Kaptur przeprowadzi kontrolę wydatków związanych z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku w terminie do 30 kwietnia 2014 r., a zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radna Barbara Czaińska - kierownik i radna
Małgorzata Twardowska przeprowadzi kontrolę umów i zleceń na remonty i naprawy
o wartości do 14 tysięcy euro w 2013 roku w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
1. Komisja wnosi, aby Sołtys wsi Czapury informował na bieżąco zainteresowanych

mieszkańców ul. Gromadzkiej, ul. Poznańskiej i ul. Spokojnej w Czapurach o prowadzonej
procedurze planistycznej.

2. Komisja uznaje, że dokument z dnia 7 kwietnia 2014 r., który złożył p. Tadeusz Vogt, nie
jest skargąz uwagi nato, iż jest procedowana procedura planistyczna.

3. Komisja wnioskuje, aby została jej przedstawiona opinia prawna na temat tego, czy skarga
radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 marca 2014 r. spełnia wymogi formalne skargi.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.25.

protokolowal przewoniczył

Piotr Sokołowski Jeriya1bierski
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