
Mosina, dnia 23 maja 2013 r.
BR.0003.607.2013

2

\ .J

Pani

Zofia Springer

Burmtstrz Gminy Mosina

7

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Łukasza Kasprowicza
w sprawie zmian budżetowych na rok 2013.

Do wiadomości:

Pan
Łukasz Kasprowicz
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie



RADA MIEJSKA Rada Miejska w Mos!nie
W MOShE Wpł. dnia 5O1 .r.

Nrspra -Q,)>6D. 2o13

WNIOSKIIZAPYTANIA RADNEGO

Imię i nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz
W sprawie: zmian budżetowych na rok 2013

W załączeniu przekazuję petycję mieszkańców wsi Dymaczewo Stare.
Wnioskuję jednocześnie o dokonanie stosownych zmian budżetowych

w zakresie wnioskowanym przez mieszkańców wsi. Poprawa
bezpieczeństwa, której dotyczy petycja, powinna znaleźć zrozumienie
u Burmistrza Gminy Mosina.

Mosina 20 maja 2013

RADNY RADY MIEJSKIEJ
GMINY MOSINA
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Łukasz Kasprowicz
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