
RADA MIEJSKA
W MOSE

Protokół nr 34/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 13 marca 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 Działu Drogowo-Remontowego „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o. o.
w Mosinie Mariusz Olejniczak przedstawił szczegóły dotyczące rozchodu drewna
pozyskanego z wycinki drzew z terenu gminy Mosina w 2012 r., dokonywanej przez
Zakład Usług Komunalnych.
W trakcie tego wystienia, na Salę Radnego przybyła radna Małgorzata Twardowska,
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało
4 jej członków.
Kierownik Działu Drogowo-Remontowego „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o. o.
w Mosinie Mariusz Olejniczak udzielił przy tym odpowiedzi na pytania, które między
innymi dotyczyły: wskazania, kto dokonuje obliczenia masy drewna; wskazania,
czy pozyskane drewno „przychodowywane” jest fizycznie na magazyn ZUK-u
i stamtąd następuje jego dystrybucja; wskazania, czy w roku 2012 były dyspozycje
drewna np. do kotłowni gminnych; wskazania do których kotłowni gminnych
kierowane było pozyskane z wycinki drewno; wskazania, czy Zakład Usług
Komunalnych w Mosinie posiada rębak; wskazania, czy w roku 2012 z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mosinie nie zostało zgłoszone zapotrzebowanie na drewno
z wycinki; wskazania, czy w zleceniu wycinki drzew określona jest wielkość metrów
sześciennych drewna, które ma zostać pozyskane; wskazania, kiedy są ustalane metry
sześcienne pozyskanego drewna; wskazania, czy jest możliwe takie uporządkowanie,
żeby nie było różnic między pierwotnym pomiarem, a rzeczywistą wielkością
pozyskanego drewna; wskazania, czy wielkość metrów sześciennych pozyskanego
drewna jest ustalana wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Mosinie;
wskazania, czy ZUK otrzymał zlecenia dotyczące wycinki drzew w lasach gminnych
i czy jest przygotowany do trzebieży tych lasów.
Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z fakturami udostępnionymi jej przez
Kierownika Działu Drogowo-Remontowego „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o. o.
w Mosinie Mariusza Olejniczaka.
Karolina Adamczyk z Gminnego Centrum Informacji przy pomocy projekcji
multimedialnej przedstawiła szczegóły dotyczące działalności Internetowego Centrum
Edukacyjno—Oświatowego w Swiątnikach i Centrum Kształcenia w Nowinkach.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyła radna Małgorzata Kaptur, tak
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało 5 jej
członków.
Następnie Karolina Adamczyk z Gminnego Centrum Informacji udzieliła odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy w ramach umów-zleceń
panie jeszcze sprzątają Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Swiątnikach;
określenia godzin, w których centra internetowe są otwarte; wskazania, czy czas pracy
Internetowego Centrum Edukacyjno—Oświatowego w Swiątnikach został odgórnie
wyznaczony; wskazania przyczyn, dla których koszt korzystania z telefonu
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w Internetowym Centrum Edukacyjno—Oświatowym w Świątnikach jest tak wysoki;
wskazania, czy z ICEO w Swiątnikach korzystają tylko osoby z tej miejscowości;
wskazania przyczyn, dla których monitoring w Centrum Kształcenia w Nowinkach
kosztuje drożej; kwoty przeznaczonej na usługi elektryczne w CK w Nowinkach;
wskazania, czy niski koszt artykułów biurowych wynika z tego, że dzieci nie mogą
drukować; wskazania, czy oba centra internetowe były finansowane z tego samego
funduszu; wskazania przyczyn, dla których nie zostały doliczone koszty prądu
elektrycznego i ogrzewania; określenia wartości pozyskanego sprzętu w centrach
internetowych.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości
utworzenia filii świetlic opiekuńczo-wychowawczych na bazie funkcjonujących
centrów internetowych i wykorzystywania środków przeznaczonych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie ustaliła, że zwróci się
do Burmistrza Gminy Mosina o przedstawienie, na jej następnym posiedzeniu, kosztów
ogrzewania i energii elektrycznej Internetowego Centrum Edukacyjno—Oświatowego
w Swiątnikach oraz Centrum Kształcenia w Nowinkach.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał odpowiedź na wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 13 lutego br., przesłaną pismem nr OS.6131.49.2013 z 11 marca
2013 r., która stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przyjęła bez sprzeciwów
wniosek w powyższej sprawie.
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło przedstawiła
szczegóły dotyczące postępowania przetargowego 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. Udzieliła przy tym odpowiedzi na pytania, które między
innymi dotyczyły: wskazania, czy budynek, w którym obecnie funkcjonował ośrodek
zdrowia w Pecnej, nie spełniał standardów przypisanych przez „ministerstwo”; podania
składu komisji przetargowej; wskazania, czy oferenci mieli tylko opisać, jacy będą
specjaliści, czy przedstawić dokumenty potwierdzające, czy mieli dołączyć umowy
z nimi, czy ich oświadczenia; wskazania, czy w zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina
było wprost napisane, że dokumentem potwierdzającym specjalizację ma być akurat
dyplom lekarza; wskazania, czy było wymagane podpisanie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia; wskazania, czy kierownikiem przychodni może nie być lekarz;
wskazania, jakie były gwarancje, że oferent, który wygra przetarg, będzie realizował
cel, dla którego został zorganizowany, jeżeli nie było wymogu posiadania kontraktu
z NFZ; wskazania, ilu oferentów złożyło swoje oferty w tym przetargu; wskazania,
czego dotyczyła pierwsza część przetargu; wskazania, czy oferent miał możliwość
uzupełnienia złożonej oferty; wskazania, kto podał wyższą cenę za wynajem
pomieszczeń i jaka była różnica między oferentami w tym zakresie; określenia
powierzchni wynajmowanego lokalu; wskazania przyczyn, dla których w zarządzeniu
Burmistrza Gminy Mosina zostały zawarte takie, a nie inne wymagania wobec
uczestników przetargu; wskazania, czy jeżeli zwycięzca przetargu nie spełni tego
wszystkiego, co zadeklarował przystępując do przetargu, to ten przetarg zostanie
ogłoszony ponownie; wskazania, czy zwycięzca przetargu będzie mógł zamiast
wskazanego przez siebie pierwotnie specjalisty, zatrudnić innego; wskazania,
co w sytuacji, gdy część mieszkańców przejdzie do p. Rabizy, a część pozostanie
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u p. Tafelskiej-Stachowiak, a tymczasem p. Tafelska-Stachowiak z końcem roku będzie
musiała opuścić budynek, w którym do tej pory prowadzi swoją działalność leczniczą.
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości
wezwania oferenta do uzupełnienia oferty.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Rewizyjna ustaliła, że odbędzie swoje
dodatkowe posiedzenie w dniu 3 kwietnia br., o godz. 17.30, które będzie poświęcone
jedynie rozpatrzeniu skargi Janiny Tafelskiej-Stachowiak na Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie postępowania przetargowego 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. Ustalono przy tym, że członkom Komisji Rewizyjnej zostaną przekazane
wcześniej kserokopie dokumentów dotyczących przedmiotowego przetargu.
W trakcie tego posiedzenia, członkowie Komisji Rewizyjnej podpisali protokół kontroli
wydatków na ogłoszenia prasowe w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, który stanowi
załącznik niniejszego protokołu.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:
Komisja wnioskuje o udostępnienie jej decyzji Burmistrza Gminy Mosina na wycinkę
drzew na działkach 841 i 848/2 nad Kanałem Mosińskim, w rejonie ul. Wiatrowej
w Mosinie — na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja prosi też
o udzielenie odpowiedzi, z jakiego powodu od chwili pierwszego zgłoszenia sprawy
przez radną Małgorzatę Kaptur w dniu 11 stycznia 2013 r., doszło do wizji w terenie
dopiero w dniu 1 marca br.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

protokołował przew9dniczył
p

Piotr Sokołowski Jerzy Ia1bierski
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