
RADA MIEJSKA
W MOSE

Protokół nr 38/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Jerzy Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2013 — 2018, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby dokonać „rozbicia”: pozycji dotyczącej budowy
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, pozycji
dotyczącej projektu i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem, pozycji dotyczącej
projektu i budowy chodników w Mosiie oraz pozycji dotyczącej wykonania ścieżek
rowerowych — na odrębne pozycje według wymienionych w danej pozycji sołectw
lub na grupy ulic powiązane ze sobą terytorialnie. Ponadto zgłosił wniosek, aby w pozycji
dotyczącej budowy ulic na Czarnokurzu, kwota przeznaczona na realizację tego zadania
w każdym roku, w okresie od 2014 do 2018 r., wynosiła 500.000,00 zł. Zwrócił się też
z prośbą o skonkretyzowanie zakresu zadania dotyczącego uzbrojenia terenu
inwestycyjnego przy ul. Sremskiej w Mosinie i nakładów na nie.
W trakcie tego wystapienia, na Salę Posiedzeń przybyli kolejno: radna Małgorzata
Twardowska, radna Maria Krause oraz radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 7 jej
członków.
Radny Jan Marciniak zgłosił propozycję, aby na działce w Krośnie, na której planowano
wybudowanie świetlicy wiejskiej, wybudować nowy budynek dla Zespołu Szkół
w Krośnie.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej
sprawie.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby dokonać „rozbicia” pozycji dotyczącej budowy
i modernizacji świetlic wiejskich — na odrębne pozycje według wymienionych w niej
miejscowości. Stwierdził też, że brakuje informacji, jakie oświetlenie drogowe będzie
realizowane w ramach budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego w latach kolejnych,
ale w tej sprawie wniosku nie składa. Zaproponował także, aby w przypadku pozycji
dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, pozostawić po 50.000,00 zł w każdym
roku. Złożył również wniosek, aby pozycję dotyczącą projektowania i budowy boisk
sportowych „rozbić” na osobne pozycje według wymienionych w tej pozycji sołectw.
Zaproponował też, aby zrezygnować z realizacji zadania dotyczącego projektu i budowy
przytuliska.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi między innymi na pytanie
dotyczące wskazania, z czego wynika to, że w wydatkach bieżących koszt usługi
oświetleniowej w roku 2018 wynosi 460.000,00 zł.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby na stronie 2 załącznika nr 3 do projektu uchwały
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018
zrezygnować z zapisu określającego, że do roku 2018 założono wzrost zatrudnienia o 5 %„
a wprowadzić taki, zgodnie z którym do roku 2018 zatrudnienie spadłoby O 5 %„
co przełożyłoby się na wynagrodzenia w skali całej gminy.
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Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi między innymi na pytanie
w sprawie wskazania, czy w pozycji dotyczącej budowy sieci wodociągowych i kanalizacji
sanitarnych na terenie gminy Mosina zostanie zmieniona kwota.
Radna Wiesława Mania wyraziła przekonanie, że powinna zostać wykreślona pozycja
dotycząca nowoczesnego targowiska. Zgłosiła też wniosek, aby wykreślić pozycję
dotyczącą budowy parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie, a kwotę z tego
zadania przenieść do pozycji dotyczącej koncepcji, projektu i wykonawstwa: sieci
deszczowej, utwardzenia, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta — projekt: sieć
deszczowa, utwardzenie, chodniki — wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa.
Zaproponowała także, aby wykreślić zadania w poszczególnych pozycjach, które zostały
wykonane. Zwróciła się również z prośbą, aby przedyskutować, czy nie należałoby
wykreślić pozycji dotyczącej projektu i budowy przedszkola w Daszewicach.
Zaproponowała też, aby zdjąć środki finansowe z pozycji dotyczące modernizacji Placu
20 Października w Mosinie, pozostawiając jedynie kwoty, dzięki którym nie przepadłoby
pozwolenie na budowę i przenieść je na budowę szkoły przy ul. Krasickiego w Mosinie,
zgodnie z istniejącym projektem. Zgłosiła także wniosek, aby wykreślić pozycję dotyczącą
stadionu w Mosinie — infrastruktura, budynek. Zaproponowała również, aby przyjrzeć się
bardzo szczegółowo finansom w roku 2013 i znaleźć kwotę, która pozwoli na rozpoczęcie
rozbudowy szkoły przy ul. Krasickiego w Mosinie.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat braku
„rozbicia” wszystkich pozycji na poszczególne enklawy w załączniku nr 2 do projektu
uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2013 —2018.
Burmistrz Zofia Springer udzieliła odpowiedzi na pytanie w sprawie wskazania, czy kwota
przeznaczona na rozbudowę szkoły przy ul. Krasickiego, dotyczy rozbudowy sal
lekcyjnych, czy również sali gimnastycznej.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości
rozbudowy budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie i budowy nowego budynku
szkolnego w Krośnie lokalizacji oraz możliwości „rozbicia” poszczególnych pozycji
na enklawy w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2018.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby dokonać
„rozbicia” na odrębne zadania, według wymienionych w danej pozycji sołectw
lub na grup ulic powiązanych ze sobą terytorialnie: pozycji dotyczącej budowy sieci
wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina, pozycji dotyczącej
projektu i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem, pozycji dotyczącej projektu
i budowy chodników w Mosinie, pozycji dotyczącej wykonania ścieżek rowerowych,
pozycji dotyczącej budowy i modernizacji świetlic wiejskich oraz pozycji dotyczącej
projektowania i budowy boisk sportowych. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów
odrzuciła powyższy wniosek 4 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za”.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby w pozycji
dotyczącej budowy ulic na Czarnokurzu, pozostawić kwotę przeznaczoną na realizację
tego zadania w każdym roku, w okresie od 2014 do 2018 r., w wysokości 500.000,00 zł,
a pozostałe środki finansowe przenieść do pozycji dotyczącej projektu i realizacji
utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem, zwiększając środki w 2014 roku o 800.000,00 zł,
w roku 2015 o „700,000,00 zł, w roku 2016 o 500.000,00 zł, w roku 2017 o 1.600.000,00 zł
i w roku 2018 r. o 500.000,00 zł. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów nie
przyjęła powyższego wniosku 3 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę na rozbieżności między zakładanymi
kwotami na poszczególne zadania a faktycznymi.
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat kosztów
rozbudowy budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie.
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby wydzielić pozycję dotyczącą budowy
sali gimnastycznej przy budynku szkolnym przy ul. Krasickiego w Mosinie z rozbudowy
tej szkoły.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby w pozycji
dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, pozostawić kwotę przeznaczoną
na realizację tego zadania w każdym roku, w okresie od 2014 do 2018 r., w wysokości
50.000,00 zł. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie
wniosek nr 1 — 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby pozostałe
środki finansowe z pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, w wysokości
1.150.000,00 zł w każdym roku, w okresie od 2014 do 2018 r., przesunąć do pozycji
dotyczącej projektu i realizacji utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. W jego wyniku,
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek 4 głosami „przeciw”,
przy 3 głosach „za”.
Radna Wiesława Mania zaproponowała, aby najpierw przegłosować wniosek radnej
Małgorzaty Twardowskiej o wydzielenie pozycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej
przy budynku szkolnym przy ul. Krasickiego w Mosinie z rozbudowy tej szkoły.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej
sprawie.
Radny Jan Marciniak złożył wniosek o przesłanie pierwszej strony z kosztorysu
dotyczącego rozbudowy budynku nr 2 w Mosiie Szkoły Podstawowej w Krośnie
do końca bieżącego tygodnia.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej
sprawie.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby pozostałe
środki finansowe z pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, w wysokości
1.150.000,00 zł w każdym roku, w okresie od 2014 do 2016 r., przesunąć do pozycji
dotyczącej Szkoły Podstawowej w Krośnie — budynku nr 2 w Mosinie: w roku 2014
— 1.150.000,00 zł, w roku 2015 — 1.150.000,00 zł i w roku 2016 — 1.150.000,00 zł. Wjego
wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 2
— 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby pozostałe
środki finansowe z pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, w wysokości
1.150.000,00 zł w każdym roku, w okresie od 2017 do 2018 r., przesunąć do nowej pozycji
dotyczącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krośnie: w roku 2017
— 1.150.000,00 zł i w roku 2018 — 1.150.000,00 zł. W jego wyniku, Komisja Budżetu
i Finansów przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 3 jednogłośnie, czyli 7 głosami „za”.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat zasadności
pozostawienia pozycji dotyczącej projektu i budowy przedszkola w Daszewicach
w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2018.
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby jeśli byłaby wykreślona pozycja
dotycząca projektu i budowy przedszkola w Daszewicach, środki finansowe z tego zadania
przesunąć na ul. Szkolną w Daszewicach.
Radny Waldemar Wa1iórski zgłosił propozycję, aby jeśli byłaby wykreślona pozycja
dotycząca projektu i budowy przedszkola w Daszewicach, środki finansowe z tego zadania
przesunąć na budowę sali gimnastycznej w Czapurach.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat
powyższych propozycji.
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Radna Wiesława Mania oświadczyła, że na sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
po przeprowadzeniu analizy, złoży wniosek o wykreślenie pozycji dotyczącej projektu
i budowy przedszkola w Daszewicach.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski zapewnił, że on będzie składał wniosek przeciwny,
aby nie zdejmować tego tematu. Następnie poddał pod głosowanie propozycję,
aby wybudować na działce w Krośnie, na której miała powstać świetlica wiejska, budynku
szkolnego dla Zespołu Szkół w Krośnie. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów
odrzuciła powyższy wniosek 4 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymuj ącym się”.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby w pozycji dotyczącej budowy
i modernizacji świetlic wiejskich, pozostawić kwotę 300.000,00 zł w roku 2013,
a z pozostałej kwoty w wysokości 450.000,00 zł — 60.000,00 zł przesunąć na zadanie
dotyczące ul. Skrytej w pozycji dotyczącej koncepcji, projektu i wykonawstwa: sieci
deszczowej, utwardzenia, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta — projekt: sieć
deszczowa, utwardzenie, chodniki — wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa
i 390.000,00 zł na pozycję dotyczącą projektu i realizacji utwardzenia ulic
wraz z odwodnieniem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła
powyższy wniosek 4 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby wykreślić
pozycję dotyczącą projektu i budowy przytuliska. W jego wyniku, Komisja Budżetu
i Finansów odrzuciła powyższy wniosek 4 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”
i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję,
aby na stronie 2 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018, zamiast zapisu określającego,
że do roku 2018 założono wzrost zatrudnienia o 5 %„ wprowadzić zapis, zgodnie z którym
do roku 2018 zatrudnienie spadłoby o 5 %„ co przełożyłoby się na wynagrodzenia w skali
całej gminy. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek
3 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018 wraz z wprowadzonymi poprawkami
zawartymi we wnioskach nr 1 — 3. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła
w powyższej sprawie wniosek nr 4 — 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na zgłoszone — do projektu
budżetu Gminy Mosina na 2013 rok — pytania dotyczące między innymi: wskazania,
czy zapis w dziale 801: „Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 3 10.000,00 zł)”
— jest zapisem właściwym; wskazania, na jakiej podstawie w dziale Transport
i łączność — lokalny transport zbiorowy, została w planie przewidziana kwota w wysokości
1.240.784,50 zł jako dotacja dla Miasta Poznania; wskazania, czy przewidziana w planie
na drogi publiczne: powiatowe kwota w wysokości 2 10.800,00 zł bilansuje się z kwotami
będącymi jej częściami składowymi; wskazania, przyczyn, dla których na zakup energii
do Głównej Stacji Zasilającej w Mosinie, przy ul. Gałczyńskiego 20, zaplanowano kwotę
w wysokości 200.000,00 zł, w sytuacji, gdy w tym roku na ten cel była to kwota
o 150.000,00 zł wyższa; wskazania, czy są dokumenty potwierdzające zasadność
zaplanowania na zakup usług pozostałych kwoty w wysokości 920.427,11 zł; przyczyn
braku dotacji na filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu funkcjonującą w Urzędzie Miejskim w Mosinie; wskazania przyczyn,
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dla których opłaty za energię elektryczną wodę i gaz w dziale Administracja publiczna
zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł i czy ta kwota jest realna.
Radny Jan Marciniak wyraził przekonanie, że warto byłoby środki finansowe zaplanowane
na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uzupełnić o wskazanie konkretnego planu z podaniem kwoty
przeznaczonej na jego opracowanie.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat kosztów
wydawania „Merkuriusza Mosińskiego” i ich wysokości.
Radny Łukasz Kasprowicz wyraził przekonanie, że warto byłoby się zastanowić
w sytuacji, gdy stowarzyszenia wzięły na siebie obowiązek informowania społeczeństwa,
nad rezygnacją z wydawania „Merkuriusza Mosińskiego”.
Radny Waldemar Waliórski złożył formalny wniosek o zamknięcie w dniu dzisiejszym
prac Komisji Budżetu i Finansów w związku z tym, że przekraczane są pewne granice
i wyznaczenie nowego terminu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła
powyższy wniosek.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na zgłoszone — do projektu
budżetu Gminy Mosina na 2013 rok — pytania dotyczące między innymi: zwiększenia
nakładu „Merkuriusza Mosińskiego” z 4.500 do 6.000 i związanych z tym kosztów;
wskazania, czy będzie zmieniana zawarta umowa na druk „Merkuriusza Mosińskiego”
i czy w związku z tym zostanie zmieniony papier oraz koszty obsługi redaktorskiej.
Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa” Jan Marciniak oświadczył,
że Klub Radnych „Koalicja Samorządowa” w tej chwili nie będzie zgłaszać wniosków
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w związku z wydatkami bieżącymi,
natomiast na pewno złożone zostaną przez wyżej wymieniony klub radnych wnioski
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — podczas sesji budżetowej.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski przypomniał, że radna Maria Krause złożyła
wniosek, aby w pozycji 27 dotyczącej budowy i modernizacji świetlic wiejskich załącznika
nr 7 do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — dopisać świetlicę w Rogalinku.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby do tej samej pozycji dopisać świetlicę
w Rogalinie.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat
powyższych wniosków.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję, aby w kolumnie
piątej pozycji 27, dotyczącej budowy i modernizacji świetlic wiejskich załącznika nr 7
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — dopisać świetlicę w Rogalinku. W jego
wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 5.
Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję,
aby w kolumnie piątej pozycji 27, dotyczącej budowy i modernizacji świetlic wiejskich
załącznika nr 7 do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — dopisać budowę
świetlicy w Rogalinie. W jego wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej
sprawie wniosek nr 6 — 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymuj ących się”.
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że zastępca burmistrza Sławomir
Ratąjczak nie dostarczył uzupełnienia materiałów, o które prosiła i dzisiaj nie ma ona
żadnych danych dotyczących realizacji chodnika na ul. Promowej w Czapurach. Zadawała
ona bowiem pytania: jaka jest cena po przetargu wykonanego odcinka, jaka jest cena
następnego etapu, jak się przedstawiają koszty wykupu nieruchomości pod chodnik.
Zwróciła się też z prośbą o argumenty na rzecz zwiększenia wysokości środków
finansowych na promocję w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat wysokości
środków finansowych na promocję, zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Mosina
na rok 2013.
Radna Wiesława Mania wyraziła niezadowolenie, że zadanie dotyczące budowy świetlicy
wiejskiej w Krośnie nie znalazło się w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że w roku 2012 Gmina Mosina wydawała
najwięcej w całym powiecie poznańskim na edukacyjną opiekę wychowawczą,
a na przyszły rok planowany jest wzrost o prawie 500.000,00 zł. Stwierdziła przy tym,
że jest duży wzrost i dysproporcja, jeśli chodzi o ilość etatów w świetlicach
poszczególnych szkół.
Radny Łukasz Kasprowicz powiadomił, że dochodzą go sygnały, iż niektóre wsie są
dyskryminowane, jeśli chodzi o dowozy do szkół — dzieci z gimnazjum nie są dowożone
do miejsca zamieszkania. Jest np. grupa dzieci z Dymaczewa Starego i z Krosinka, która
musi wysiadać na przystanku na ul. Jeziornej, bo autobus dalej nie jedzie albo rodzice
je odbierają ze szkoły.
Burmistrz Zofia Spriner zapewniła, że sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Zwróciła
przy tym uwagę, że tam jest problem dzieci, które chodzą nie do tej szkoły, do której
powinien je dowieźć autobus, gdyż rodzice podjęli decyzję, iż będą uczęszczały do innej
placówki oświatowej. Oświadczyła też, że całościowo otrzyma „pan” wyjaśnienie.
Zapewniła także, że radna Małgorzata Twardowska w dniu jutrzejszym otrzyma
informacje na temat chodnika na ul. Promowej w Czapurach.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski poddał pod głosowanie propozycję pozytywnego
zaopiniowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013 wraz z przyjętymi
poprawkami, zawartymi we wnioskach nr i nr 6. W jego wyniku, Komisja Budżetu
i Finansów nie przyjęła powyższego wniosku 3 głosami „przeciw”, przy 3 glosach „za”
i 1 głosie „wstrzymującym się”.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Komisja wnioskuje, aby w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018,
w pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października, pozostawić kwotę
przeznaczoną na realizację tego zadania w każdym roku, w okresie od 2014
do 2018 r., w wysokości 50.000,00 zł.

2. Komisja wnioskuje, aby w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018, pozostałe
środki finansowe z pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października,
w wysokości 1.150.000,00 zł w każdym roku, w okresie od 2014 do 2016 r., przesunąć
do pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej w Krośnie — budynku nr 2 w Mosinie:
w roku 2014 — 1.150.000,00 zł, w roku 2015 — 1.150.000,00 zł i w roku 2016
— 1.150.000,00 zł.

3. Komisja wnioskuje, aby w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018, pozostałe
środki finansowe z pozycji dotyczącej modernizacji Placu 20 Października,
w wysokości 1.150.000,00 zł w każdym roku, w okresie od 2017 do 2018 r., przesunąć
do nowej pozycji dotyczącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krośnie:
wroku20l7—1.150.000,O0złiwroku20l8—1.150.000,OOzł.

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2018
wraz z wprowadzonymi poprawkami zawartymi we wnioskach nr 1 —3.
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5. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie piątej pozycji 27, dotyczącej budowy
i modernizacji świetlic wiejskich, załącznika nr 7 do projektu budżetu Gminy Mosina
na rok 2013 — dopisać świetlicę w Rogalinku.

6. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie piątej pozycji 27, dotyczącej budowy
i modernizacji świetlic wiejskich, załącznika nr 7 do projektu budżetu Gminy Mosina
na rok 2013 — dopisać budowę świetlicy w Rogalinie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

protokołował preiyodniczył

Piotr Sokołowski Jerzy Falbierski
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