
RADA EJSA

W MOSNE

Protokół nr 42/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 25 marca 2013 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,

p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 przewodnicząca Komisji Budżem i Finansów
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Danuta Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przedstawiła szczegóły

dotyczące wydatkowania środków z funduszu alkoholowego. Następnie wraz z kierownikiem
OPS Lidią Skupin-Wójtowską odpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej sprawie
przez członków Komisji Budżetu i Finansów, dotyczące m.in.: możliwości utworzenia
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Swiątnikach, wspomagania z funduszu sołeckiego
działań instytucji.

Przedstawiciele Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt
-SCHRONISKO” Paweł Iwański i Paweł Kubiak przedstawili szczegóły dotyczące prac
związanych z budową schroniska w Skałowie, procedur prawnych i kosztów tej inwestycji.
Następnie odpowiedzieli na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej
wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: czy będzie to schronisko dla psów, czy dla
zwierząt, wysokości składki członkowskiej, rozwiązań technicznych związanych
z wyłapywaniem i przewożeniem psów do schroniska, koncepcji „zagospodarowania”
wolontariatu, ilość miejsc dla zwierząt w projektowanym schronisku, czipowania i sterylizacji
psów, liczby gmin w związku, liczby zatrudnionych osób, kosztów związanych z bieżącym
utrzymaniem schroniska.

Burmistrz Zofia Springer zwróciła się do Komisji Budżetu i Finansów o opinię
w sprawie dalszego udziału Gminy Mosina w Związku Międzygminnym „Schronisko dla
zwierząt-SCHRONISKO” w kontekście planowanej budowy przytuliska dla psów
Bolesławcu. Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie,
w wyniku której 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 1.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Strażynski przedstawił
szczegóły dotyczące sytuacji zakładu w związku z wejściem w Życie „ustawy śmieciowej”.
Odpowiedział przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej
wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: wymogów dotyczących zaplecza sprzętowego,
czy należy wypowiedzieć umowy, możliwości zakupu worków do segregacji z funduszu
ochrony środowiska.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Strażynski poinformował
o stanie prawnym sporu dotyczącego nieruchomości, na których posadowiony jest zakład.

Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała, iż temat dotyczący kosztów
utrzymania dróg gminnych oraz dróg przejętych w ramach umów, zostanie zrealizowany
na następnym posiedzeniu komisji, po przygotowaniu przez urząd pełnego materiału.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013-2018,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Poinformowała przy tym
o autopoprawkach dotyczących błędów pisarskich. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła
w powyższej sprawie 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 2.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Poinformowała przy tym o autopoprawkach dotyczących
błędów pisarskich. Odpowiedziała także, wraz z burmistrz Zofią Springer, dotyczące m.in.:
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przyczyny zmniejszenia subwencji oświatowej, aktualizacji dochodów w dziale „.gospodarka
nieruchomościami”, zasadności wydatkowania kwoty na zadanie „budowa zielonego
targowiska”, czy jest złożony wniosek o środki zewnętrzne w zakresie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie 4 głosami
„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 3.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Wyżej wymieniona komisja stała
przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 7 głosami „za” wniosek nr 4.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok
2014 środków stanowiących fundusz sołecki, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie
jednogłośnie, czyli 7 głosami „za” wniosek nr 5.

Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała o udzielonej odpowiedzi
na wniosek komisji w sprawie wyłączenia ze strefy miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki.

Radny Jerzy Falbierski zwrócił uwagę na niszczenie bloczków betonowych
na parkingu przy dworcu PKP w Mosinie.

Mieszkaniec Piotr Piwosz zwrócił uwagę na zły stan schodów na targowisku.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję odstąpienia od budowy przytuliska dla psów
w Bolesławcu.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mosina na lata 2013-201 8.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Mosina na rok 2013.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina na rok 2014 środków stanowiących
fundusz sołecki.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 2 1.00.

proto olowala pyła
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