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Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Łukasza Kasprowicza

w sprawie wyjaśnienia przez Burmistrza Gminy Mosina sytuacji, jaka miała miejsce na sesji

w dniu 30 stycznia.
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Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
Składam zapytanie - wniosek w następującej sprawie: wyjaśnienia
przez Burmistrza Gminy Mosina sytuacji, jaka miała miejsce na sesji
w dniu 30 stycznia br. w punkcie „Zapytania i wnioski radnych” oraz
w punkcie „Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności
od 28 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.”

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 stycznia, w punkcie
„Zapytania i wnioski radnych”, zarzuciła mi Pani kłamstwo, oceniając tak moją
wypowiedź z wcześniejszej sesji, dotyczącąpotencjalnej siedziby komisji
wyborczej w budynku GS, gdzie użyłem słów „rozmawialiśmy z prezesem GS”.
Wyjaśniam, iż mówiąc w liczbie mnogiej, użyłem jedynie pewnego skrótu
myślowego, w tej sprawie bowiem występowałem w imieniu przewodniczącego
Zarządu Osiedla nr 5 Mariana Kunaja, który przed sesją poinformował mnie, iż
taką rozmowę z panem prezesem GS odbył.
W świetle zarzuconego mi publicznie kłamstwa, jak Pani ocenia swoją
wypowiedź w punkcie obrad: „Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z
działalności od 28 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.”, gdzie informując o
odbytej uroczystości pod Pomnikiem na mosińskim rynku w dniu 25 stycznia,
stwierdziła Pani: cyt. „Dziękuję wszystkim radnym i osobom, które są na sali,
które uczestniczyły w małej, symbolicznej uroczystości pod pomnikiem na
rynku, była to 68 rocznica wyzwolenia Mosiny, ale również oddaliśmy cześć
osobom, które poświęciły życie w czasie II wojny światowej.” Wypowiedź ta
wyraźnie sugerowała Pani obecność na tej uroczystości, podczas gdy ani Pani,
ani nikogo z przedstawicieli władzy wykonawczej — kierownictwa Urzędu, nie
było w tym czasie i w tym miejscu. Proszę o odpowiedź, w czyim imieniu
wypowiedziała się Pani, używając wyrażenia „oddaliśmy cześć”. Radni Rady
Miejskiej to przecież przedstawiciele innego, niezależnego organu.
Ponieważ sytuacja ta miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
wnioskuję o wyjaśnienie tej kwestii podczas najbliższych obrad Rady, na sesji
lutowej.
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