
RAD 7Ą,JS{A
W SINE Protokól nr 46/13

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 r.,

w Szkole Podstawowej w Krosinku.

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:
Komisja Budżetu i Finansów dokonała oglądu pomieszczeń w budynku Szkoły

Podstawowej w Krosinku.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące

kosztów utrzymania szkół na podstawie materiału, który stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedziała także na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków
wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in. audytu energetycznego szkół, możliwości
optymalizacji kosztów utrzymania szkół, przyczyny wzrostu kosztów funkcjonowania Szkoły
Podstawowej w Krosinku, wysokich kosztów funkcjonowania szkoły w Pecnej i Przedszkola
w Wiórku, kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, sposobu rozliczenia
kosztów utrzymania zespołów szkół, kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych
i płynnych z Przedszkola w Wiórku, przyczyny wzrostu zużycia energii w Szkole
Podstawowej nr 1 w Mosinie. Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję
w sprawie możliwości i potrzeby termomodemizacji placówek oświatowych.

Sołtys Sołectwa Krosinko, Ludwikowo Bernadetta Borkowska oraz sołtys Sołectwa
Dymaczewo Nowe Łukasz Kasprowicz powiadomili o szczegółach dotyczących realizacji
środków pochodzących z funduszu sołeckiego na rok 2013.

Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała o bieżącej realizacji wniosków
wyżej wymienionej komisji stałej. Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak złożył
wyjaśnienia w sprawie realizacji wniosku komisji o odstąpienie od budowy schroniska
w Bolesławcu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Budżetu i Finansów
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję, w wyniku której jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”
przyjęła wniosek nr 1.

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. Wyżej wymieniona komisja stała dokonała analizy zmian
w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mosina na rok 2013, w trakcie której jej
członkowie zgłosili pytania dotyczące poszczególnych zmian. W trakcie tej części
posiedzenia, salę obrad opuścił radny Jerzy Falbierski, także odtąd w dalszym posiedzeniu
udział wzięło 8 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała, iż złożyła ona wniosek
o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej,
na wysokości ul. Krasickiego.

Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak przedstawił propozycję przeniesienia kwoty
100.000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg, przeznaczonej na położenie płyt na ul. Leśnej
w Czapurach, do inwestycji, w celu zamiany remontu tej drogi na budowę drogi z pozbruku
współfinansowanej przez Jakuba Pyżalskiego. Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła
dyskusję w powyższej sprawie.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie zmian budżetu Gminy Mosina
na rok 2013, 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 2.



2

Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła 5 głosami „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”, przy 1 głosie „za” wniosek o przesunięcie 100.000,00 zł z bieżącego
utrzymania dróg do inwestycji, z przeznaczeniem na budowę drogi w ul. Leśnej w Czapurach.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Mosina na rok 2013, 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 3
głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 3.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018, której
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie 4 głosami „za” przy 3
głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 4. Jeden randy nie brał udziału w tym głosowaniu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowej dla spółek wodnych, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak udzielił wyjaśnień w powyższej sprawie. Radny j
Marciniak poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. Komisja podjęła decyzję, że na sesji w trakcie
przerwy, po otrzymaniu wyjaśnień zaopiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały.

Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej energii
elektrycznej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja po krótkiej
dyskusji jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” przyjęła wniosek nr 5.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

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

2. Komisja wnioskuje o zdjęcie z budżetu Gminy Mosina kwoty 35.000,00 zł
przeznaczonej na modernizację p1. 20 Października.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Mosina na rok 2013, z przegłosowanymi zmianami.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2018, po dokonaniu zmiany dotyczącej zdjęcia
środków przeznaczonych na modernizację p1. 20 Października w Mosinie.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.30.

protokolo la prze odniczyła

Joanna „owa zyk


