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Protokół nr 61/14
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 27 maja 2014 r.

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,
p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej
w Mosinie, a także goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Hanna Niedziałkowska z firmy Projekt Parking, poinformowała o szczegółach

dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Mosinie.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił dochody i wydatki

związane z funkcjonowaniem tej strefy. Następnie wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią. Borowiak oraz Hanną Niedziałkowską z firmy Projekt Parking, odpowiedział na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, dotyczące m.in.: liczby
pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie zajmujących się strefą płatnego parkowania,
ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i ich lokalizacji, formy kary za
nieuprawnione parkowanie na miejscu dla inwalidów, liczby mandatów z tego tytułu, innych
nieprawidłowych zachowań parkujących kierowców i sposobu interwencji, liczby
abonamentów w stosunku do roku ubiegłego, stopnia awaryjności parkomatów.

Hanna Niedziałkowska z firmy Projekt Parking zwróciła się z prośbą o rozważenie
możliwości wprowadzenia wspólnych patroli pracowników strefy i Straży Miejskiej.

Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego/Nałkowskiej — sieci wodociągowej część III oraz
sieci kanalizacji sanitarnej”, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” przyjęła w powyższej
sprawie wniosek nr 1.

Wyżej wymieniona komisja stała wraz z Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego, dokonała dalszej analizy realizacji wydatków budżetu Gminy Mosina
na 2013 rok. W trakcie powyższej analizy, członkowie tych komisji zgłosili pytania
w powyższej sprawie, dotyczące m.in. wydatków poniesionych na opłatę za energię
elektryczną związaną z działaniem przepompowni wód deszczowych, ile „mamy” takich
przepompowni, wydatków poniesionych na oczyszczanie sieci wodociągowych, selektywnej
zbiórki odpadów, kształtowania się ruchu personalnego wjednostkach organizacyjnych.

Na zadane pytania odpowiedzieli: burmistrz Zofia Srringer, jej zastępca Sławomir
Rataj czak, Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak, kierownik Referatu Oświaty Małorzata
Kasprzyk, kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny, a także w imieniu kierownika
Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemara Demutha oraz dyrektora Mosińskiego Ośrodka
Kultury Marka Dudka przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania.

W trakcie powyższej części obrad, na salę przybył radny Jerzy Falbierski, tak więc
odtąd, w dalszym posiedzeniu wyżej wymienionej komisji stałej udział wzięło 9 jej członków.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu
Gminy Mosina na 2013 rok, 5 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” wniosek
nr2.
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Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie sprawozdania
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r., 4 głosami „za” przy 2
głosach „wstrzymujących się” wniosek 3.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 Marian Kunąj zwrócił się z pytaniem
o przyczynę niedoinwestowania w roku ubiegłym wyżej wymienionego osiedla.

Burmistrz Zofia Spinger oraz jej zastępca Sławomir Rataj czak ustosunkowali się do
powyższej wypowiedzi.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego przeprowadziły dyskusję na temat wytyczenia objazdów w zawiązku ze
zbliżającym się zamknięciem przejazdu kolejowego na ul. Sremskiej.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa w Mosinie
w ul. ŻeromskiegofNałkowskiej — sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji
sanitarnej”.

2. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.
3. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej za 2013 r.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.30.

protokołowała p „ o iczyła
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