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Protokół nr 26/12
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 20 listopada 2012 r., w Sali Radnego Urzędu Miejskiego

w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 15.20 zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Kordian Kłeiber. W obradach udział wzięti członkowie wyżej
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, a także goście według załączonej lisiy
obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały
W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Zwróciła się z prośbą o dokonanie poprawki w 5 ust. 8 załącznika do przedmiotowego
projektu uchwały, w brzmieniu: „W przypadku pozytywnej opinii, Burmistrz Gminy Mosina
wydaje zarządzenie w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
obraz zawiera umowę z wnioskodawcą. Zarządzenie winno zostać wydane najpóźniej
w terminie do dnia 15 grudnia.” Następnie odpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej
sprawie przez członków Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, dotyczące m.in.:
Łryteriów oceny wniosków, kto będzie dokonywał takiej oceny, możliwości doprecyzowania
sformułowania - grupa inicjatywna.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie przedłożonego projektu
uchwały, w wyniku której jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” przyjęła wniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak omówiła projekt budżetu Gminy Mosina na 2013
rck. Przedstawiła szczegóły dotyczące działu „754 w powyższym projekcie budżetu. Wraz
z zastępcą burmistrza Waldemarem Krzyżanowskim odpowiedziała na pytania zgłoszone
przez członków Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w powyższej sprawie,
dotyczące m.in.: płatnych patroli policji, zakupu dostępu do Internetu dla Straży Miejskiej,
Łwoty przeznaczonej na opłaty za telefon.
Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na
2 013 rok jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” wniosek nr 2.
Prowadzący obrady Kordian Kleiber przekazał pozostałym członkom Komisji Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa odpowiedź udzielonej na wniosek komisji z dnia
9 października br., a także pismo radnego Łukasza Kasprowicza do Departamentu Prawnego
Iy-1inisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które to pisma stanowią
ziłącznik niniejszego protokołu.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski poinformował o szczegółach dotyczących
uruchomienia systemu monitoringu na Komisariacie Policji w Mosinie.
Radny Jacek Rogalka przypomniał o swoim wniosku o przeorganizowanie ruchu na
slkrzyżowaniu ul. Poznańskiej, Poniatowskiego i Rzeczpospolitej Mosińskiej. Poinformował
także o braku reakcji w tej sprawie ze strony urzędu.
\Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.



2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na 2013 rok w dziale
754.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.30.

protokołowała przewodniczył

Joanna aczyk Kordian Kleiber


