
RADA MIEJSKA
W MOSIN3E

Protokół nr 63/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 28 lipca 2014 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 upoważniona przez Przewodniczącą Komisji Budżetu
i Finansów Wiesławę Manię do prowadzenia obrad — radna Maria Krause. W obradach udział
wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście
według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 — 2019
wraz z autopoprawkami, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu
oraz na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
wraz z autopoprawkami, którego kserokopia również stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy zakup gazonów dla Sołectwa Wiórek trzeba będzie przenieść do innego paragrafu;
wskazania, czy w przypadku, gdy most w Czapurach zostanie wyremontowany wcześniej
niż to jest planowane, będzie można zmniejszyć kwotę na transport lokalny w związku
ze zmianą trasy i jej wydłużeniem spowodowanym koniecznością objazdu.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 — 2019 oraz w związku
z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 jednogłośnie,
czyli 5 głosami „za” — wniosek nr 1 i wniosek nr 2.
W tym momencie na Salę Posiedzeń przybyła radna Małgorzata Twardowska, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 6 jej członków.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat tego,
czy wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie powinna opiniować
projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych
opiekunów na terenie Gminy Mosina.

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

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

na rok 2014 wraz z autopoprawkami.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.45.

protokołował przewoąiiczyła
?jti 5óś

Piotr Sokołowski Maria Itause


