
RADA ?EJ!.

Protokól nr 56/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się

w dniu 18 marea 2014 r., w Sali Radnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 18.10 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:
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski odczytał pismo PK.0004. 1.2004 z dnia 12 marca

2014 r., stanowiące odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej o informację na temat
dystrybucji „Merkuriusza Mosińskiego”. Kserokopia tego pisma stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie. Radna Małgorzata Kaptur zwTóciła uwagę, iż według danych
wynikających z dokumentów, nakład wynosi 7 tysięcy.

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.

Przewodniczący obrady Jerzy Falbierski odczytał odpowiedź na zapytanie Komisji
Rewizyjnej dotyczącego płatności podatku związanego z działką 166 1/2 oraz powierzchni,
od jakiej jest ten podatek naliczany.

Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz-Gabler udzieliła informacji dotyczących wniosku o usunięcie drzew z terenu
nieruchomości o nr ewid. 1661/2, na podstawie pisma, które stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone przez członków Komisji Rewizyjnej
w powyższej sprawie.

Pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Michalina Szeliga udzieliła wyjaśnień dotyczących działki 166 1/2 w zakresie wniosków
o pozwolenie na budowę, a także decyzji o lokalizacji celu publicznego dla „promenady” nad
Kanałem Mosińskim. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone w powyższych sprawach
przez członków wyżej wymienionej komisji stałej.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej dyskusji uzgodniła wnioski pokontrolne.
Wyżej wymieniona komisja stała, w wyniku przeprowadzonego głosowania, przyjęła ocenę
zasadności poszczególnych zarzutów zawartych w pkt. 3 i 4 przedmiotowej skargi.

Komisja Rewizyjna postanowiła zwrócić się z prośbą do Urzędu Miejskiego
w Mosinie o udostępnienie wymienionego w skardze pisma Ireny i Jerzego Kręgiełczak z
dnia 11 listopada 2012 r. oraz udzielonej na to pismo odpowiedzi.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.00.

proto owala przeod czyi

Joanna o aczyk Jerzy F Ibierski


