
MIEJSKA
W MOSIHIE

Protokół nr 51/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.45 przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Anna Sobkowiak z Referatu Geodezji i Nieruchomości przedstawiła szczegóły

dotyczące działek planowanych do sprzedaży w projektowanym roku budżetowym 2014.
Wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem odpowiedziała także na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Budżetu i Finansów oraz gości,
dotyczące m.in.: planowanej sprzedaży działki 135/3 w Krośnie, wartości końcowej
planowanych sprzedaży nieruchomości, które działki z przedstawionego wykazu zostały już
sprzedane, planowanych sprzedaży gruntów rolnych i łączników ekologicznych, pozycji 35
wykazu — działki 235/80 obr. Czapury, pozycji 36 wykazu — działki 149/2 obr. Sowinki.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów otrzymali pisemne odpowiedzi na pytania
zgłoszone do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2014, których kopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Ratąjczakiem oraz kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym odpowiedziała na
pytania zgłoszone w powyższej sprawie, dotyczące m.in.: zadania budowy wodociągu
w Krośnie, budowy kanalizacji w ul. Słonecznej w Rogalinku, rozwiązania problemu zrzutów
w ul. Krosińskiej, sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Rogalinie, rozpoczęcia
budowy drogi w ul. Leśnej w Krośnie, czy wszystkie ulice mają pozwolenia na budowę,
budowy parkingu w Dymaczewie Starym z funduszu sołeckiego — zakresu planowanych prac
w ramach zaprojektowanej kwoty, zakresu prac modernizacyjnych na p1. 20 Października
w Mosinie, planowanych remontów dróg, kwoty przeznaczonej na konserwację wieży
widokowej, czy planowany jest wzrost etatów w urzędzie, kwoty zaplanowanej na zakup
sprzętu informatycznego, wydatków zaplanowanych na odławianie zwierząt, wydatków
zaplanowanych na zakup książek w bibliotece.

Radna Małgorzata Twardowska, po zapoznaniu się z odpowiedzią udzieloną
w sprawie jej zapytania dotyczącego zaplanowanych wydatków na promocję, zwróciła się
z prośbą o uszczegółowienie tej odpowiedzi.

Radny Jan Marciniak złożył wniosek, aby w ramach autopoprawki dokonać próby 2)
oszczędności w wydatkach bieżących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2014,
a uzyskane w ten sposób oszczędności przekazać na budowę budynku szkolnego przy ul.
Krasickiego w Mosinie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Drużynie — na terenie
położonym na wschód od linii kolejowej.

Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek 3 głosami „przeciw” przy
2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Radny Jan Marciniak złożył wniosek, aby z projektu budżetu Gminy Mosina na rok
2014 wykreślić kwotę 483 tys. zł przeznaczoną na budowę świetlicy wiejskiej w Krośnie
i przeznaczyć ją na budowę budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie.

Wyżej wymieniona komisja stała odrzuciła powyższy wniosek 3 głosami „przeciw”,
przy 2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Radny Marian Jabłoński złożył wniosek, aby kwotę przeznaczoną w projekcie budżetu
Gminy Mosina na rok 2014 na budowę tężni solankowej, przeznaczyć na budowę budynku
szkolnego w Krośnie.

Komisja Budżetu i Finansów powyższego wniosku, gdyż 3 radnych głosowało „za”,
a 3 radnych „przeciw”.
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Radny Jan Marciniak złożył wniosek, aby w pozycji 3 załącznika „inwestycyjnego” do
projektu budżetu Gminy Mosina na 2014 rok dopisać: „w szczególności”, a wykreślić: „oraz
ulice w części północnej od ul. Sowinieckiej”.

Wyżej wymieniona komisja stała, 5 głosami „za” przyjęła powyższy wniosek, który
stanowi wniosek nr 1. Jeden radny nie brał udziału w tym głosowaniu.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania odczytała wniosek przyjęty przez Komisję
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w sprawie projektu budżetu Gminy
Mosina na rok 2014, dotyczący drogi gminnej w Bolesławcu.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 6
głosami „za” wniosek nr 2.

Prowadząca obrady Wiesława Mania odczytała wniosek przyjęty przez Komisję
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w sprawie projektu budżetu Gminy
Mosina na rok 2014, dotyczący ul. Dębowej w Czapurach.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie 5 głosami „za” przy
1 głosie „przeciw” wniosek nr 3.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 3 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących
się” w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014-2019 wniosek nr 4.

Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w sprawie
projektu budżetu Gminy Mosina na 2014 rok 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 5.

Komisja ustaliła, iż w związku z zamknięciem Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu
27 grudnia br. oraz urlopowaniem jego pracowników, następne planowe posiedzenie odbędzie
w dniu 8 stycznia 2014 r. o godz. 17.30. W przypadku konieczności zaopiniowania uchwał,
komisja spotka się bezpośrednio przed sesją Rady Miejskiej w Mosinie.

Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o złożenie propozycji do
planu pracy komisji na rok 2014.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuje, aby w załączniku „inwestycyjnym” do projektu budżetu Gminy
Mosina na rok 2014, w pozycji 3, dopisać: „w szczególności”, a wykreślić: „oraz ulice
w części północnej od ul. Sowinieckiej”.

2. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie drugiej projektu wydatków majątkowych na rok
2014 dopisać drogę gminną w Bolesławcu.

3. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie piątej projektu wydatków majątkowych na rok
2014 dopisać ul. Dębową w Czapurach.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014-2019.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na 2014 rok.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 2 1.30.

protoI” łowała przewodnicźyla

Joanńa wack Wiesłni


