
RADA MIEJSKA
W MOSIE

Protokót nr 33/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 13 lutego 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 1”7.30 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:
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły dotyczące udzielonej przez Burmistrza
Gminy Mosina odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej, zawarte w piśmie
nr OS.0003.3.2013 z 6 lutego 2013 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyła radna Małgorzata Kaptur, tak
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało
4 jej członków.
Następnie Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
określenia zasad, według których drewno w 2012 r. pozyskane z wycinki drzew z terenu
Gminy Mosina, zostało sprzedane pracownikom Zakładu Usług Komunalnych
w Mosinie; wskazania, czy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w roku 2012 nie
widział potrzeby zgłoszenia zapotrzebowania na drewno dla swoich podopiecznych;
wskazania, czy w tym roku zostało zgłoszone przez OPS w Mosinie zapotrzebowanie
na drewno dla jego podopiecznych.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyła radna Maria Krause, tak więc
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało
5 jej członków.
Radna Małgorzata Kaptur w związku z udostępnioną Komisji Rewizyjnej
dokumentacją, przypomniała sprawę, poruszonej przez siebie już wcześniej, wycinki
drzew nad Kanałem Mosińskim.
Komisja Rewizyjna wraz z gościem przeprowadziła dyskusję, w wyniku, której przyjęła
wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”.
Radna Małgorzata Kaptur zgłosiła swoje zastrzeżenia co do szybkości i prawidłowości
działania Gminy Mosina w sprawie wycinki drzew nad Kanałem Mosińskim.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski w związku z brakiem dalszych pytań
do Kierownika Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler, zobowiązał się, że przygotuje protokół z kontroli dotyczącej
realizacji dochodów i wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska”, a następnie przedstawi go do podpisu na następnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej.
Karolina Adamczyk i Katarzyna Leszczyńska z Gminnego Centrum Informacji
przy pomocy projekcji multimedialnej przedstawiły szczegóły dotyczące
funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji. W trakcie tej prezentacji, udzieliły
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy prowadzona
jest statystyka ilości osób korzystających ze szkoleń w GCI; określenia
zapotrzebowania na poszczególne rodzaje kursów szkoteniowych; określenia skali osób
wymagających specjalistycznej opieki pielęgniarskiej; długości trwania kursów
szkoleniowych; określenia kompetencji, jakie dają kursy szkoleniowe i wskazania, kto
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je prowadzi; wskazania, jakie było dofinansowanie prowadzonych w GCI kursów
szkoleniowych; określenia działań, jakie trzeba było podjąć, aby „pozyskać” dane
szkolenie; wskazania, jak są regulowane działania GCI w sferze finansowej; określenia
wielkości nakładu, w jakim ukazał się katalog organizacji pozarządowych; wskazania,
czy większość notatek z imprez na stronie internetowej Gminy Mosina jest autorstwa
pracowników GCI; wpływu udziału Gminy Mosina w berlińskich targach turystycznych
na zainteresowanie się gminą; wskazania, czy w „barometrze turystycznym” będzie
rejestrowana tylko wizyta, czy również za pośrednictwem internetu; określenia
wysokości środków finansowych pozyskanych na Studnię Napoleona; działań mających
na celu zabezpieczenie przed „podebraniem” Gminie Mosina jej lega; wskazania,
czy mosińskie gadżety promocyjne są rozdawane; wskazania przyczyn braku opieki
informatycznej w kosztach funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji; określenia
wieku, jakości i ilości sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu GCI.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat preferencji
pracodawców w zatrudnianiu pracowników oraz na temat możliwości sprzedaży
materiałów promocyjnych.
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę na niejasne sformułowanie użyte
w trzecim akapicie pisma nr OS.0003.3.2013 z 6 lutego 2013 r., które wymaga
doprecyzowania.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której
ustaliła, że na swoje następne posiedzenie zaprosi kompetentnego pracownika Zakładu
Usług Komunalnych wraz z dokumentami dotyczącymi wycinki drzew w roku 2012.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła
dyskusję na temat, czy realizowany obecnie temat dotyczący funkcjonowania
Gminnego Centrum Informacji, ma polegać tylko na zapoznaniu się, czy na kontroli.
Komisja Rewizyjna ustaliła też, że na następne swoje posiedzenie zwróci się z prośbą,
aby Skarbnik Gminy Mosina przygotował informację pisemną dotyczącą kosztów
osobowych Gminnego Centrum Informacji oraz Internetowego Centrum
Edukacyjno—Oświatowego w Swiątnikach i Centrum Kształcenia w Nowinkach, a także
informację pisemną dotyczącą kosztów funkcjonowania w poszczególnych pozycjach,
z „rozbiciem” na faktury, w GCI, Internetowym Centrum Edukacyjno—Oświatowym
w Swiątnikach i Centrum Kształcenia w Nowinkach.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
Komisja wnioskuje o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wycięcia
drzew nad Kanałem Mosińskim, w rejonie ul. Wiatrowej w Mosinie, na działkach
839/3, 838/2, 840/1, 841, 848/1, 839/6 i 848/2 oraz o powiadomienie komisji
o wynikach tego postępowania.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

protokołował przewĄniczył

Piotr Sokołowski JerzyLRilbierski

2


