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Protokól nr 55/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się

w dniu 12 marea 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:
Komisja Rewizyjna kontynuowała pracę nad rozpoznaniem zasadności skargi Ireny

i Jerzego Kręgielczak z dnia 29 listopada 2013 r. w zakresie jej punktu 3 i 4.
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło przedstawiła

szczegóły dotyczące dokumentacji związanej z własnością działki 1661/2. Członkowie
Komisji Rewizyjnej dokonali analizy poszczególnych dokumentów,
na podstawie informacji udzielonych przez kierownik Aleksandrę Czuryło, a także
przeprowadzili szczegółową dyskusję.

Radna Małgorzata Twardowska złożyła wniosek, aby na następne posiedzenie komisji
dotyczące rozpatrzenia przedmiotowej skargi, zaprosić Burmistrza oraz kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego wraz z dokumentacją związaną z własnością działki 166 1/2 oraz
wybudowaną „promenadą”.

Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”.
Wyżej wymieniona komisja stała ustaliła, iż zwróci się ona również do Burmistrza Gminy
Mosina o przygotowanie piserrmej informacji, czy państwo Kręgielczak zalegają z jakimiś
płatnościami związanymi z działką 1661/2, a także od jakiej powierzchni naliczany jest
podatek. Radna Małgorzata Kaptur zaproponował, aby zwrócić się również o informację, czy
został formalnie złożony wniosek o wycinkę drzew na działce 1662/1 i czy zostały podjęte w
tej sprawie decyzje.

Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zaproponował, aby następne posiedzenie
dotyczące rozpatrzenia skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak, komisja odbyła w dniu 14 marca
br. o godz. 17.30, a w przypadku, gdyby zaistniały ku temu przeszkody natury organizacyjnej
ze strony Urzędu — w dniu 18 marca br. o godz. 18.00.

Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski odczytał pismo Tadeusza Vogta z dnia 10
marea br., dotyczącego pisma BR.1510.28.2014, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. W wyniku tej
dyskusji, komisja przyjęła stanowisko, iż informacje o nieplanowych jej posiedzeniach,
powinny być również zamieszczane na stronie internetowej.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.00.

protokoł wała przewodniczył
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