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Protokół nr 43/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się

w dniu 12 czerwca 2013 r., w Sali Radnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie, pL 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 gości według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poinformował, że radna Małgorzata Twardowska

przekazała mu uwagi i sugestie dotyczące protokołu z kontroli Gminnego Centrum
Informacji, które starał się uwzględnić przy poprawieniu tego protokołu. Wyraził przy tym
swoją opinię w sprawie oczekiwań wyżej wymienionej radnej co do szczegółowości tego
protokołu.

Radna Małgorzata Twardowska wyjaśniła, iż nie podpisała tego protokołu, gdyż jej
zdaniem nie spełnia on wymogów Statutu Gminy Mosina.

Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski ustosunkował się do powyższej wypowiedzi.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski wyraził swoją wątpliwość co do precyzyjności
sformułowania tematów posiedzeń Komisji Rewizyjnej w rocznym planie.

Radna Małorzata Twardowska zaproponowała, aby przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Jerzy Falbierski uszczegółowił powyższe tematy, a Rada Miejska zatwierdziła je
na najbliższej sesji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Rewizyjna ustaliła, że bieżąca
kontrola wydatków w rozdziale 90013 dotyczyć będzie I półrocza 2013 roku, gdyż za takim
rozwiązaniem głosowało 4 radnych, przy czym 1 radny wstrzymał się od głosu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące
wydatków zapisanych w rozdziale 900013 budżetu Gminy Mosina na rok 2013 „schroniska
dla zwierząt”. Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej dokonali analizy faktur za
wydatki poniesione w tym rozdziale budżetu.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Strażynski oraz komendant
Straży Miejskiej w Mosinie Andrzej Woźniak, udzielili wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania przytuliska dla psów w Mosinie.

Radna Małgorzata Kaptur poinformowała, iż złożyła ona wniosek o nagrodzenie
wolontariuszy pracujących na rzecz tego przytuliska. Odczytała przy tym treść udzielonej jej
odpowiedzi. Zwróciła się z prośbą do prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
Andrzeja Strażyńskiego o opinię w powyższej sprawie.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Strażynski ustosunkował się
do powyższej sprawy. Komisja Rewizyjna przyjęła w tej sprawie jednogłośnie, czyli 5
głosami „za” wniosek nr 1.

Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zwrócił się do Skarbnika Gminy Mosina Marii
Borowiak o przygotowanie na posiedzenie wrześniowe kosztów półrocznych związanych
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Prowadzący obrady Jerzy Falbierski przedstawił zmiany, jakich dokonał w protokole
pokontrolnym z kontroli funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji i jakie jego zdaniem
były możliwe.

Komisja Rewizyjna przeprowadził dyskusję w powyższej sprawie.



WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:

Komisja wnioskuje o wyróżnienie w formie dyplomu oraz informacji w „Merkuriuszu
Mosińskim” wolontariuszy pomagających w opiece nad zwierzętarni w przytulisku
w Mosinie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.55.

protokolowała przewjiniczył
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