
RADA MEJSA
W MOSNE

Protokól nr 55/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbylo się w dniu 27 stycznia 2014 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.35 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:
Radny Rady Powiatu w Poznaniu Zdzisław Mikołaj czak podziękował za zaproszenie
i wyraził żal, że to spotkanie jest tak późno. Następnie przedstawił szczegóły na temat
problematyki, którą zajmuje się w swoj ej działalności w Radzie Powiatu w Poznaniu.
Wyraził przy tym swoje zdanie na temat zasad, jakie powinny obowiązywać we współpracy
między radnymi gminnymi a radnymi powiatowymi. Następnie udzielił odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: sprawy otrzymania w 2009 r. przez Gminę
Mosina 28 tysięcy złotych na projekt poddasza Izby Muzealnej i potrzeby realizacji tej
inwestycji; wskazania, czy kwota 120 milionów złotych wystarczy na remont drogi nr 431
wTaz z budową mostu na Warcie w Rogalinku; sprawy budowy obwodnic Mosiny; wskazania,
czy w trakcie projektowania remontu drogi 431 są od razu projektowane chociażby odcinki
50-metrowe, które docelowo będzie można włączać z tymi poszerzonymi pasami
na istniejących pasach drogowych remontu; wskazania, czy jak będzie przebudowywana
właśnie droga 431, to dalej na kierunku np. Krosinko, Dymaczewo Nowe, czy dalej to
wszystko będzie uzbrajane w granicach pasa ruchu drogowego; potrzeby zsynchronizowania
działań w taki sposób, aby po zakończeniu budowy kanalizacji w ul. Poznańskiej
w Daszewicach, Powiat Poznański wyremontował tę drogę powiatową i wybudowany został
chodnik; wskazania priorytetów inwestycyjnych Powiatu Poznańskiego na najbliższe 4 lata;
wskazania, czy zostanie podniesiona nośność mostu w Czapurach; wskazania, czy Powiat
Poznański coś zmienił w swojej polityce, zgodnie z którą nie buduje chodników; wskazania,
kto rozlicza firmy, które odśnieżają drogi powiatowe; wskazania, czy służby drogowe
Powiatu Poznańskiego przyjmują bezkrytycznie wnioski Burmistrza Gminy Mosina,
czy je weryfikują, gdyż na terenie gminy Mosina są inne odcinki dróg powiatowych
niż w Czapurach.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat: odśnieżania
dróg i chodników na terenie gminy Mosina, przebudowy drogi 430, remontu ul. Sowinieckiej
w Mosinie, polityki „chodnikowej” Powiatu Poznańskiego, priorytetowego potraktowania
remontu drogi powiatowej na odcinku od Krosna do Drużyny, przyczyn niewykonania
sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie w pobliżu
ul. Krasickiego, inwestowania przez Powiat Poznański w drogi powiatowe we wsi Czapury
oraz realizacji kanalizacji w Daszewicach.
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji ]nwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, aby wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej
w Mosinie mogła zapoznać się z projektem remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie.
Radny Waldemar Wiązek złożył wniosek, aby radny Rady Powiatu w Poznaniu Zdzisław
Mikołajczak zajął się sprawą kontroli firm, które odśnieżają drogi powiatowe.
W tym momencie, Salę Posiedzeń opuścił radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 7 jej członków.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił informacje na temat zajęcia pasa
drogowego: dochodów z tego tytułu uzyskanych w roku 2013 i planu dochodów na 2014 rok.
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Pismo 1K 0003. 7.2014 z dnia 21 siycznia 2014 r. w powyższej sprawie sianowi załącznik
niniejszego prolokołu.
Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Ratajczakiem udzielił odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, jak zakończyła się sprawa tych
platform, które były ustawione przez radnego z Komornik na terenie gminy Mosina
i czy została od niego wyegzekwowana jakaś opłata; wskazania, czy za baner na metalowej
konstrukcji umieszczony między lampami przy rondzie w Mosinie jest pobierana opłata
i czy taka konstrukcja tego baneru nie spowoduje konieczności naprawy lamp.
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą, aby wyjaśnić u fachowców, czy jeżeli ktoś
reklamuje cokolwiek na jakiejś lawecie zlokalizowanej na parkingu, czy innym elemencie,
czy to podlega pod zajęcie pasa drogowego.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. Adam
Ej chorst przedstawił szczegóły na temat aktualnej sytuacji Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z o. o., zwracając przy tym uwagę na brak możliwości
budowania mieszkań na wynajem przez towarzystwa budownictwa społecznego.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
W jej wyniku, wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła wniosek
nr 1 dotyczący przygotowania rezolucji mającej na celu wsparcie Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. —jednogłośnie, czyli 7 głosami „za”.
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zapewniła, że przygotuje tekst rezolucji
po konsultacji z Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z o. o. Adamem Ejchorstem. Rezolucja zostanie skierowana na sesję Rady Miejskiej
w Mosinie, a po przyjęciu jej przez „Radę”, skierować ją do innych samorządów,
ministerstwa i posłów.
Prowadząca obrady Wiesława Mania odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr Ł111/375/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Poznania, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu, a następnie Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły
dotyczące przedmiotowej sprawy.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek nr 2 w związku z projektem uchwały
w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/375/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia
2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania — 6 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw”.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Komisja wnioskuje o przygotowanie rezolucji mającej na celu wsparcie Mosińskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały

Nr LIII/375/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Poznania.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protokołował przewd tczyła
5L”4.

Piotr Sokołowski Wiesława Mania
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