
RAOA MEJ(A
W MOSHE

Protokól nr 37/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 r., w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Mosinie, pt. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Jerzy Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak przedstawił szczegóły dotyczące poszczególnych
zadań inwestycyjnych planowanych w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2013 rok.
W trakcie powyższej prezentacji, radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, iż członkowie Komisji
Budżetu i Finansów nie otrzymali szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych
zadań inwestycyjnych planowanych w roku 2013, pomimo zobowiązania, jakiego podjął się
zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak udzielił wyjaśnień w powyższej sprawie.
Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej zgłosili pytania w sprawie wydatków w dziale
inwestycyjnym projektu budżetu Gminy Mosina na 2013 r., dotyczące m.in.: projektowanej
kładki na przedłużeniu ut. Łaziennej, budowy ścieżek rowerowych w Dymaczewie Starym
i Dymaczewie Nowym, wykupu gruntów związanych z budową dróg, budowy chodnika
na ul. Promowej w Czapurach, zakresu zadania i zasadności jego nazywania: „e-gmina
Mosina w społeczeństwie informacyjnym”, ważności projektów na termomodernizację
placówek oświatowych, projektu i budowy przytuliska, budowy oświetlenia przy budynku
świetlicy w Nowinkach, zakresu prac w ramach modernizacji świetlic wiejskich,
zagospodarowania terenu przy ul. Tylnej w Krośnie, rozbudowy szkoły przy ul. Krasickiego.
Odpowiedzi na zadane przez członków Komisji Budżetu i Finansów pytania, udzielili
zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak oraz Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie sytuacji lokalowej Zespołu
Szkół w Krośnie, a także na temat budowy przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz udziału
Gminy Mosina w budowie schroniska w Kostrzyniu.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zaproponował, by wyżej wymieniona komisja stała
odbyła dodatkowe posiedzenie w dniu następnym — 11 grudnia. Komisja Budżetu i Finansów
wtoku dyskusji ustaliła, iż spotka się w tym dniu o godz. 17.30.
Radna Małorzata Twardowska zwróciła uwagę, iż nie otrzymała ona odpowiedzi na pytania
zadane na poprzednim posiedzeniu komisji, dotyczące działu oświata i wychowania
w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.
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