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Urząd Miejski
w Mosinie

Mosina, dnia 23 listopada 2012 r.

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań i wniosków radnego Łukasza

Kasprowicza w sprawie: kserokopii pism wysłanych do RZGW, podjęcia starań

o uruchomienie ambulatoryjnego punktu rehabilitacji, wyroków w sprawie powództwa

Gminy Mosina przeciwko Fundacji Habitat, publikacji w Merkuriuszu Mosińskim.
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PYTANIEIWNIOISKI RADNEGO

Imię i Nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
W sprawie: Rozporządzenia RZGW i innych spraw

W związku z oświadczeniem zastępcy burmistrza Sławomira Rataj czaka, które
padło na komisji ochrony Środowiska o tym, że burmistrz gminy Mosina wniosła
zastrzeżenia, uwagi, wnioski do rozporządzenia RZGW w sprawie ustalenia strefy
ochronnej ujęcia wody pomiędzy 26 lipca 2012, a wejściem rozporządzenia w
życie, zwracam się 0:

Przedstawienie kserokopii pism, które burmistrz wysłała do dyrektora RZGW
pomiędzy 26 lipca 2012, a wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Wnioskowane kserokopie dokumentów proszę przekazać mi na najbliższą sesję
rady miejskiej. Jeden komplet proszę przekazać przewodniczącemu komisji
ochrony środowiska oraz po jednym komplecie przewodniczącym klubów.
2/ wracam się z wnioskiem o podjecie przez burmistrza starań o to, aby na terenie
Mosiny, w choć jednej przychodni zdrowia zaistniał ambulatoryjny punkt
rehabilitacji w ramach NFZ. Na chwilę obecnąw Mosinie takiego punku nie ma.
3/ Proszę o przekazanie kserokopii wyroków z uzasadnieniem w sprawie z
powództwa gminy Mosina przeciwko fundacji Habitat for Humanisty Poznań oraz
państwu S z Mosiny.
4/ W związku z publikacjąw ostatnim Merkuriuszu Mosińskim pt Gmina
odzyskała budynek zwracam się w pytaniem, na czym polega odzyskanie budynku
w którym mieściła się prywatna szkoła. Czy w każdej chwili burmistrz może wejść
do budynku i zarządzać nim, np. sprzedać lub zacząć remont?
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