
RADA NUEJSKA
W MOSHE

Protokół nr 52/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 18 grudnia 2013 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 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:
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny i zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak
przedstawili szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu
finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia
ostatecznego terminu ich dokonania, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Następnie udzielili odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania, czy projekt odwodnienia ul. Poznańskiej w Daszewicach ma obejmować tylko jej
odcinek powiatowy; informacji przekazanej przez zastępcę burmistrza Waldemara
Krzyżanowskiego o zleceniu przez Gminę Mosina przygotowania projektu kanalizacji
deszczowej, co ma być niezwykle ważne dla mieszkańców ulic: Rogalińskiej, Słonecznej
i innych dróg zalewanych regularnie po intensywnych opadach deszczu, wzbudzającej tym
samym wśród mieszkańców wyżej wymienionych ulic nieuzasadnione nadzieje.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia
wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania — jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”
—wniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia wysokości
składki od osoby przypadającej na Gminę Mosina w przypadku jej udziału w Stowarzyszeniu
Rady Metropolii Poznań i w przypadku Związku Międzygminnego „SELEKT”; wskazania,
czym tłumaczy Powiat Poznański zwrot niewykorzystanych środków finansowych z dotacji
na usuwanie wyrobów zawierających azbest; wskazania, czy wszystkie wnioski z terenu
gminy Mosina na usunięcie wyrobów zawierających azbest zostały uwzględnione.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na łata 2013 — 2019,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie 5 głosami „za”, przy 1 głosie
.„wstrzymującym się” — wniosek nr 2.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku z projektem
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — jednogłośnie,
czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 3.
Kierownik Referatu Inwestycji Wąjciech Górny przedstawił szczegóły na temat projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr Ł11/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia
2002 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z zastępcą burmistrza
Sławomirem Ratajczakiem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania przez kogo będzie obsługiwana strefa A i strefa B; wskazania, kto ustalił ceny
biletów na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym; wskazania, czy obecna jest pierwszą
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nowelizacją Uchwały Nr LI1/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r.;
wskazania, czy nie byłoby dobrze, aby chociaż wskazać w uzasadnieniu uchwałę dotyczącą
zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym; wskazania,
czy ceny biletów dla mieszkańców pozostają na niezmienionym poziomie.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat
za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym — jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”
— wniosek nr 4.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły na temat projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca
2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego, którego kserokopia sianowi załącznik niniejszego protokołu,
a następnie prowadząca obrady Wiesława Mania odczytała jej tekst.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w powyższej sprawie
—jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 5.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły na temat projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które
między innymi dotyczyły: porównania proponowanej wysokości tej pomocy finansowej
z rokiem 2013; wskazania, czy częstotliwość kursów nie ulegnie zmianie.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Poznań —jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 6.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wykazu

i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2019.

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

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LII/427/02 Rady
Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy
lokalnym transportem zbiorowym.

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/09
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia
międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Poznań.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.40.

protokołował prze zyta

Piotr Sokołowski Wiesława Ma
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