CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Czy w Mosinie potrzeba dwóch zastępców burmistrza?
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Ustawodawca w gminach od 20 tys. do 100 tys. daje burmistrzowi możliwość powołania drugiego
zastępcy. Mosina ma 29 tys. mieszkańców, więc moim zdaniem drugiego zastępcy nie potrzebuje.
Przyjrzyjmy się jaki ma zakres obowiązków Waldemar Krzyżanowski. Zobaczmy jak zorganizowane są
urzędy w bogatszej od nas gminie Kórnik i zdecydowanie większej gminie Śrem, gdzie jest tylko jeden
zastępca.

POZWOLĘ SOBIE OCENIĆ DZIAŁALNOŚĆ PANA WALDEMARA KRZYŻANOWSKIEGO W TRZECH
PODLEGŁYCH MU OBSZARACH:

●

OŚWIATA - nie interesuje się, nie zna się i nie dąży do zmiany tej sytuacji, całkowicie polega na
kierowniku referatu oświaty, p. M. Kasprzyk do tego stopnia, że sam na posiedzenia komisji przychodzi
sporadycznie.
To mnie trochę dziwi, bo w piśmie z 25.04.2012 r. stwierdził, że:
"To ja jestem decydentem w tematach związanych nie tylko z oświatą. Kierownik referatu jest osobą
podległą, wykonawczą i poza propozycjami czy rozwiązaniami jakie może składać nie realizuje swej
polityki".
Unikanie posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest dziwne, gdyż zastępca burmistrza nie żałuje
czasu na działania, które nie są ujete w oficjalnym przydziale obowiązków - wykazuje się

nadaktywnością w sferze spotkań integracyjnych na terenie gminy.
Jeżeli chodzi o oświatę występuje najczęściej w charakterze asystenta p. burmistrz wręczając kwiaty.
●

●

OCHRONA ZDROWIA - w czasie spotkań ze spółkami lekarskimi ograniczał się do roli konferansjera,
nie posiadał wiedzy w temacie.
Po II przetargu na wynajem przychodni umówił się z przedstawicielami spółek Vis Medica, Consensus i
Modent, a kiedy przybyli do urzędu wyszedł i oświadczył, że ich nie przyjmie.
STRAŻ MIEJSKA - nie tworzy planów pracy dłuższych niż miesięczne - TUTAJ,
twierdzi, że są niepotrzebne, nie dba o wizerunek SM, nie informuje o jej działalności - od 3 czerwca nie
udostępniono mi sprawozdania za rok 2013 - TUTAJ
Mimo wielu sygnałów, że w Mosinie informacja na temat zakresu obowiązków i podejmowanych działań
Straży Miejskiej odbiega od poziomu informowania w innych gminach nie dąży do zmiany tego stanu
rzeczy.
W czasie analizy wykonania budżetu - maj 2014 r. - poprosiłam o wykaz nowych obowiązków Straży
Miejskiej w związku z przejęciem dotychczasowych zadań dot. wyłapywania zwierząt, zbierania padłych
przez firmę PTASIOR, a obecnie FALCO do tej pory nie otrzymałam takiej informacji. Mimo, że
straznikom ubyło obowiązków stan osobowy się nie zmienił.

Analizując obowiązki burmistrza Kórnika i Śremu proszę zwrócić uwagę na szeroki zakres działania
włodarzy tych gmin.
Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie pani burmistrz Zofia Springer
nadzoruje pracę:
●
●
●
●

Asystenta ds. Obsługi Mediów,
Pełnomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych,
Audytora Wewnętrznego,
Radcę Prawnego.

W porównaniu z zakresem obowiązków burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego i burmistrza Śremu
Adama Lewandowskiego nasza pani burmistrz się nie przemęcza...

Dla porównania:

●

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU W KÓRNIKU

●

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU W ŚREMIE

Jestem ciekawa, jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie.

Kłobuck
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