
Mosina, dnia 4 lutego 2013 r.
BR.0003.524.2013

IJrąd iej.i
W I%i

2013 -02- O 4

nr Ret

Pani

Zofia Sp1inger

„iiistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię iosku radnego Mariana Jabłońskiego

o sprostowanie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej gminy Mosina oraz

o przeproszenie radnego Jana Marciniaka.

Do wiadomości:

Pan
Marian Jabłoński
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie



Rada Miekka W Mosnie
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Marian Jabłoński Daszewice, dnia 1 lutego 2013 r.

Radny Gminy Mosina

Pani

Zofia Springer
Burmistrz Gminy Mosina
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W załączeniu przesyłam do wiadońiości Pani Burmistrz, odpowiedź
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z 29 stycznia br. na
moje zapytanie w sprawie procedowania nad projektem rozporządzenia w
sprawie ustanowienia strefy ochronnej wody w rejonie Mosina — Krajkowo i
proszę o dokonanie na tej podstawie, sprostowania treści komunikatu
zamieszczonego w dniu 23 grudnia 2012 r. na stronie internetowej gminy
Mosina, o nieprawdziwych informacjach rozpowszechnianych w tej sprawie
przez radnego Jan Marciniaka.

Myślę, że w świetle odpowiedzi Dyrektora RZGW, najodpowiedniejszą
formą sprostowania byłoby usunięcie komunikatu i zamieszczenie w tym
miejscu samokrytyki kompetencyjnej wraz z przeproszeniem radnego Jana
Marciniaka za ten ubolewania godny incydent.

Załączniki: 1

M1

L



Lq _•_j \IĄJ
W PION ZASOBÓW WODNYCH

ZZH-533/67/1 50/1 3/kpj Poznań. 29 stycznia 2013 r.

Pan

Marian Jabłoński
N Radny Gminy Mosina

ul. Poznańska 40
61-160 Daszewice

L0
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2 stycznia 2013 L W sprawie poinformowania

Burmistrza Gminy Mosina o udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu projektu rozporządzenia w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia

j Poznańskiego Systemu Wodociągowego, uprzejmie informuję, iż pismo w ww. sprawie
datowane na dzień 23 lipca 2012 r., znak: ZZH-5331289/1243/12, zostało przesłane

. .
Burmistrzowi Gminy Mosina w dniu 27 lipca 2012 r. listem poleconym za potwierdzeniem

N CO
— odbioru. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie pokwitował wpłynięcie ww. pisma

w dniu 31 lipca 2012 r. Przedmiotowy projekt rozporządzenia został udostępniony w dniu
26 lipca 2012 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RZGW Poznań,
a po upływie 14 dni, tj. 9 sierpnia 2012 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu podpisał niniejsze
iozporządzenie, które następnie opublikowano w dniu 13 sierpnia 2012 r.
w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję iż w powyższym piśmie nie zawarto pouczenia
o możliwości wnoszenia uwag, zastrzeżeń i wniosków do przedmiotowej sprawy,
gdyż procedura ustanawiania stref ochronnych ujęć wody nie przewiduje szeroko pojętej
procedury konsultacyjnej. Powyższe nie wykiucza natomiast możliwości zgłaszania uwag
czy wątpliwości do zapisów publikowanych projektów.

Odpowiadąjąc na poruszoną w Pana piśmie kwestię odniesienia się Dyrektora
RZGW w Poznaniu do ewentualnie skierowanych przez Burmistrz Gminy Mosina uwag,
zastrzeżeń czy wniosków dotyczących przedmiotowego projektu rozporządzenia, informuję
iż wszelka korespondencja dotycząca publikowanych na stronach BłP RZGW w Poznaniu
projektów aktów prawa miejscowego jest merytorycznie oceniania pod kątem możliwości
uwzględnienia uwag czy proponowanych zmian w toku prowadzonych spraw. Jednocześnie
informuję, iż ze strony Burmistrza Gminy Mosina żadne uwagi, zastrzeżenia czy wnioski
do czasu opublikowania rozporządzenia i jego uprawomocnienia się nie wpłynęły
do tut. urzędu.
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