
RADA MIEJSKA
W MOSPNE

Protokół nr 50/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2013 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

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:
Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała, iż wpłynęły pytania dotyczące

wydatków projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2014, na które udzielone zostały
odpowiedzi pisemne, stanowiące załącznik mniejszego protokołu.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zapoznali się z powyższymi pytaniami
i odpowiedziami.

Komisja Budżetu i Finansów dokonała analizy wydatków zaplanowanych
w poszczególnych rozdziałach projektu budżetu Gminy Mosina na 2014 r. W trakcie tej
analizy, członkowie wyżej wymienionej komisji stałej zgłosili w przedmiotowej sprawie
pytania, dotyczące m.in.: budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach, konserwacji wieży
widokowej, przyczyny spadku kwoty zaplanowanej na lokalny transport zbiorowy, opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale „gospodarka mieszkaniowa”, planów
sporządzania makiet do planów miejscowych, przyczyny spadku kwoty zaplanowanej
w wydatkach na Radę Miejską, przyczyny wzrostu wydatków na promocję, strażnicy OSP
w Żabinku, wydatków zaplanowanych na umundurowanie, zmniejszenia kwoty zaplanowanej
w obsłudze długu, planów dotyczących rozbudowy TBS-ów, dodatków wiejskich dla
nauczycieli, przyczyny wzrostu wydatków zaplanowanych w dziale „oświata i wychowanie”,
konieczności utrzymywania pojemników do segregacji odpadów, kosztów usuwania dzikich
wysypisk, przyczyny zdjęcia zadania za zakresu pogotowia interwencyjnego — usuwania
gniazd owadów — ze straży pożarnej, kwoty zaplanowanej na zakup książek dla Mosińskiej
Biblioteki Publicznej, przyczyny zmiany kwoty zaplanowanej na realizację zadań z zakresu
pożytku publicznego, budowy siłowni zewnętrznych, a także placów zabaw dla dzieci.
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielili: burmistrz Zofia Springer, Skarbnik Gminy
Mosina Maria Borowiak, kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oraz kierownik
Referatu Inwestycji Wojciech Górny.

Komisja Budżetu i Finansów zwróciła się prośbą o udzielenie pisemnych odpowiedzi
na pytania uzupełniające zgłoszone w sprawie wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu
Gminy Mosina na rok 2014, do następnego swojego posiedzenia, które odbędzie się
w poniedziałek, 9 grudnia.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50.

protokoł4ała przwdniezyła

Joanna Nowjaczyk WiesMhnia


