
RADA EJSKi;

W OS”iE Protokół nr 21/12
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2012 r., w Sali Radnego Urzędu Miejskiego

w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 15.15 Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionejkomisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, a także goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak omówiła sprawozdanie z wykonaniabudżetu Gminy Mosina na rok 2011. Przedstawiła przy tym szczegóły dotyczące dochodów

i wydatków w dziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
a także wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zmian
w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszonew powyższej sprawie przez członków Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
dotyczące m.in.: kwoty rozliczeniowej w zadaniu rozbudowy strażnicy, etapu realizacji
monitoringu, kwoty zapisanej na realizację projektu organizacji ruchu, udziału Straży
Miejskiej w opłatach za ogrzewanie zajmowanego przez nią budynku, dotacji celowej na
zadania celowe pożytku publicznego, poręczenia finansowego dla Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, które zmiany w budżecie nie muszą być zmieniane uchwałą Rady
Miejskiej, kwoty 160.000,00 zł pochodzącej z mandatów, kwoty 14.000,00 zł przeznaczonej
aa wynajem pomieszczeń, wydatku na montaż instalacji antenowej, opłaty rocznej za dozórtechniczny.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie stanu technicznego
i użytkowania hydrantów, w trakcie której wyjaśnień udzielił Komendant Gminny OSP
Michał Kołodziejczak.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przyjęła w sprawie wykonania budżetu
Gminy Mosina za rok 2012 jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” wniosek nr 1.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w sprawie Wieloletniej
PTognozy Finansowej na lata 2012—2018 jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” wniosek nr 2.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa omówiła sprawy organizacyjne związane
z następnym swoim posiedzeniem.
Radny Jacek Rogalka poinformował o złożonym przez siebie wniosku w sprawie organizacji. ruchu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Rzeczypospolitej Mosińskiej i Poniatowskiego.
Pizestawił także uzyskaną odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Mosinie.
\Vyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję, w wyniku której jednogłośnie
— 4 głosami „za” przyjęła wniosek nr 3.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I LEZPIECZEŃSTWA:

1. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2011 w dziale
dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2. Komisja pozytywnie opiniuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata
2012 —2018.

3. Komisja nie zgadza się z odpowiedzią udzieloną pismem IK.0003.2.2012 radnemu
Jackowi Rogalce, na jego wniosek w sprawie zmiany organizacji mchu
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Rzeczypospolitej Mosińskiej i Poniatowskiego,



.

.

2

złożony pismem BR.0003.269.201 1. Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemów
w trybie bardzo pilnym, zgodnie z sugestią radnego Jacka Rogalki.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.30.

protoIolowala prz dn zyl

Joanna Nowaczyk Rysza ybicki


