
RADA EJSA
W MOSLHE

Protokół nr 62/14
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 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:
Posiedzenie rozpoczęło się na placu zabaw przez świetlicą wiejską w Dymaczewie Nowym
w obecności 5 członków Komisji Budżetu i Finansów, a następnie po przybyciu radnego
Łukasza Kasprowicza, radnego Mariana Jabłońskiego i radnego Jana Marciniaka posiedzenie
było kontynuowane w świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym. Tak więc odtąd w dalszym
ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 8 jej członków.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 — 2019,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu oraz na temat projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, którego kserokopia również stanowi
załącznik niniejszego protokołu.
W trakcie tego wystąpienia, do świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym przybyła radna
Małgorzata Twardowska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów udział brało 9 jej członków.
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Rataj czakiem i Katarzyną Lewandowską z Referatu Inwestycji udzieliła odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy Gmina Mosina partycypuje
w projekcie „Zaufany Urząd — partnerstwo na rzecz informatyzacji”, co konkretnie w ramach
tego programu będzie zrealizowane i czy w ramach niego będzie możliwość załatwiania
spraw drogą e]ektroniczną wskazania przyczyn, dla których prace nad projektem
przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim trwają tak
długo; wskazania na czym ma polegać remont ul. Podgórnej w Rogalinku, czym będzie
utwardzana ta ulica i czy jest na to projekt oraz dlaczego Gmina Mosina ma partycypować
w kosztach funkcjonowania kanalizacji w tej ulicy; chodnika w Dymaczewie Starym;
projektowanego wodociągu z Krosna do Borkowic oraz drogi w którą ten wodociąg ma być
wbudowany, wskazania, czy do tego wodociągu będą mogli podłączyć się mieszkańcy;
wskazania, co ma zostać zrealizowane za 85.000,00 zł, które dodatkowo mają zostać
przeznaczone na budowę ul. Gałczyńskiego w Mosinie wraz z odwodnieniem; wskazania,
czy projekt na drogę łączącą ul. Sremską z ul. Dworcową w Mosinie ma kosztować
80.000,00 zł i czy odbędzie się przetarg na jego wykonanie; wskazania, co ma zostać zrobione
za 120.000,00 zł na ul. Dębowej w Czapurach, a co za 147.600,00 zł na ul. Szkolnej
w Daszewicach; wskazania, czy 50.000,00 zł na remonty zasobów mieszkaniowych Gminy
Mosina mają zostać przeznaczone na jakiś konkretny cel; wskazania, na czym ma polegać
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach; wskazania co to jest za darowizna GBS
Mosina w wysokości 200,00 zł.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat tego,
czy remont ul. Podgórnej w Rogalinku nie jest inwestycją, na temat wodociągu z Krosna
do Borkowic, na temat kosztów bramy garażowej do remizy strażackiej oraz na temat
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku i potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Czapurach.
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Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 — 2019 wniosek nr I
— 5 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2014 wniosek nr 2 — 5 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się”.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby dokonać zmiany w przedmiotowym projekcie
uchwały poprzez zamieszczenie wjej treści stawki taryfy.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 9 głosami
„za” — wniosek nr 3.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku
z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wniosek nr 4 — 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Katarzyna Lewandowska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły na temat projektów
zadań, na które pozyskano środki pozabudżetowe, znajdujące się w trakcie rozliczania
po zakończeniu ich realizacji, na temat projektów realizowanych, na temat projektów
oczekuj ących na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz na temat projektów złożonych,
które znajdują się w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
Materiał pisemny na ten temat stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie Katarzyna Lewandowska z Referatu Inwestycji wraz z zastępcą burmistrza
Sławomirem Ratajczakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania ilości złożonych przez mieszkańców wniosków w ramach zadania
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”; określenia przebiegu
Wielkiej Pętli Wielkopolski i lokalizacji przewidywanych przystani wodnych; wskazania,
czy Gmina Mosina przygotowała projekt skateparku i wskazania, czy obecnie realizowany
element skateparku komponuje się z projektem skateparku już wcześniej wykonanym;
wskazania, czy „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P
oraz 2463P” jest już realizowana; wskazania, jakim kluczem kieruje się Urząd Miejski
w Mosinie zgłaszając świetlice wiejskie do dofinansowania modernizacji i wskazania, która
świetlica wiejska wyparła ze starań o dofinansowanie modernizacji świetlicę wiejską
w Borkowicach; wskazania, kiedy ma być wypiekany chleb na „Zielonym Rynku”
w Mosinie i czy w nałożonych warunkach nie było wymogu wypieku chleba.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat, co Gmina
Mosina ma promować w ramach projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” oraz na temat przyczyn, dla których Gmina
Mosina nie występuję o dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Borkowicach.
Komisja Budżetu i Finansów otrzymała materiał pisemny na temat opracowywanych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów ich opracowania,
który stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły
między innymi: określenia stanu prac nad opracowaniem projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów „dzikiej zabudowy” nad Jeziorem
Dymaczewskim i wskazania, ile będzie kosztowała Gminę Mosina procedura scalania
gruntów.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły
między innymi: wskazania, co z budową drogi w Bolesławcu w ramach partnerstwa
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publiczno-prywatnego; problemu ograniczonej przejezdności przez Daszewice w związku
z budową kanalizacji w sytuacji, gdy niedługo będą żniwa; braku wyznaczonych objazdów
w sytuacji, gdy niedługo ma zostać zamknięty przejazd kolejowy w ul. Sremskiej w Mosinie.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat objazdów przy zamkniętym
przejeździe kolejowym w ul. Sremskiej w Mosinie oraz na temat utwardzenia ul. Krosińskiej
w Mosinie.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:
I. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014— 2019.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

na rok 2014.
3. Komisja wnioskuje, aby w treści projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zamieścić stawkę tej taryfy.
4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję
Budżetu i Finansów.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.00.

protokołował prze iiiczyła

Piotr Sokołowski Wiesława Mania
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