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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Łukasza Kasprowicza
w sprawie kosztów obsługi prawnej Gminy Mosina.
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Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
W sprawie: kosztów obsingi prawnej Gminy Mosina
Proszę o przedstawienie łącznych wydatków na obsługę prawną Gminy Mosina
w okresie od Ol-Ol-2012 do 30-09-2012 roku według poniższego podziału:
1. Koszty obsługi przez Kancelarię adwokatów i radców prawnych P. J.
Sowisło 8 Topolewski
- wysokość zapłaconych faktur, umów zlecenia, umów o dzieło, związanych
z reprezentowaniem Gminy Mosina przed sądami i instytucjami
oraz za wykonywanie usług, jak porady prawne, opinie, interpretacje przepisów,
sporządzanie i analizowanie umów, audyty;
- ile wynosi miesięczna opłata zryczałtowana za usługi w/w kancelarii
oraz co wchodzi w zakres usług objętych ryczałtem (abonamentem);
- ile gmina zapłaciła kancelarii poza umową ryczałtową i za co.
2. Koszty obsługi prawnej przez inne kancelarie prawne:
- wysokość zapłaconych faktur, umów zlecenia, umów o dzieło, związanych
z reprezentowaniem Gminy Mosina przed sądami i instytucjami
oraz za wykonywanie usług, jak porady prawne, opinie, interpretacje
oraz sporządzanie i analizę umów;
- czy wszystkie usługi wykonane od stycznia do września br. przez inne kancelarie
zostały zafakturowane przez wykonawców usług i opłacone przez gminę, jeśli nie
to jaka jest kwota do zapłaty za ten okres.
3. Koszty związane z zatrudnieniem etatowego radcy prawnego pana
Zygmunta Kmiecika:
- wysokość zapłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, łącznie z kosztami
ZUS ponoszonymi przez gminę,
- czy oprócz umowy o pracę były zawierane umowy cywilne na usługi prawne
z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a jeśli tak, jaki był koszt
tych uniów.
4. Ile wynoszą koszty obstugi prawnej prowadzonych postępowań sądowych,
w których bierze udział Gmina Mosina:
- proszę o zestawienie wydatków według podziału na prowadzone sprawy sądowe
oraz wyszczególnienie kancelarii lub prawników.



5. Jaką kwotę od stycznia do końca września 2012 r. Gmina poniosła
na współpracę w zakresie: reprezentacji Gminy Mosina przed sądami
i instytucjami, sporządzania opinii, analiz interpretacji, tworzenia i analiz
umów z innymi podmiotami i osobami niż Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych P. J. Sowisło S Topolewski oraz innych prawników, w tym radca
prawny Zygmunt Kmiecik?

Mosina 26 października 2012 r.

RADNY RADY MIEJSKIEJ GMINY MOSINA

Łukasz Kasprowicz


