
Protokół nr 5/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w M osinie, które odbyło się

w dniu 12 stycznia 2015 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pt. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o odz. 17.30 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Wiesława Mania, W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałe”j
oraz goście według :ałqczorze/ listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borow jak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu

budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgłosili pania w powyższej sprawie.

dotyczące m.in.: kosztów wydawania „Merkuriusza Mosińskiego” i możliwości ich
obniżenia. planowanych wydatków na zewnętrzną kancelarię prawną. kosztów związanych
z konsultacjami prawnymi w WOKISS-ie. kwot zapisanej na podróże służbowe i ryczałty
samochodowe, składki na ubezpieczenie mąjątku gminy, wzrost kwoty na wynagrodzenia
osobowe, koszty poniesione na ustanie stosunku pracy z zastępcami burmistrza poprzedniej
kadencji, możliwości wprowadzenia systemu obsługi wizualnej pracy rady, kwoty zapisanej
na zakup materiałów i sprzętu biurowego. kosztów związanych z wnąj niem pomieszczeń
biurowych. Na powyższe pytania odpowiedzi udzielili: burmistrz Jerzy Ryś oraz Skarbnik
Gminy Mosina Maria Borowiak.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie wydawania
„Merkuriusza Mosińskiego”, środków na promocję gminy i jej ukierunkowanie na promocję
zewnętrzną.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku Komisji
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie o wprowadzenie do projektu
budżetu Gminy Mosina na 2015 rok zadania dotyczącego renowacji ..pomnika kosynierów”
znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Rogałinie. W toku dyskusji komisja uzgodniła, iż
przed wprowadzeniem tego zadania do budżetu, należy rozeznać status własnościowy
pomnika. W związku z powyższym komisja negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
gdyż 7 radnych głosowało „przeciw” pozytywnej opinii, a 2 radnych „wstrzymało się” od
głosu.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku
Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie o wprowadzenie do
projektu budżetu Gminy Mosina na 201 S rok zadania dotyczącego budowy obustronnego
chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w Krosinku od nI. Wiejskiej do ostatniego budynku.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie. czyli
9 głosami „.za” przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 1.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku
Komisji Ochi”ony Srodowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie o wprowadzenie do
projektu budżetu Gminy Mosina na 201 S rok zadania dotyczącego utwardzenia kostką
brukową ul. Zielonej i ul. Stęszewskiej w Krosinku. W wyniku przeprowadzonej dyskusji
komisja negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. gdyż 8 radnych głosowało .„przeciw”
pozytywnej opinii, a I radny „wstrzymał się” od głosu.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku Koinisj i
tnwestycji. Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie
o zabezpieczenie środków 1nansowyeh w wysokości 80.000.00 zł w projekcie budżetu



Gminy Mosina na 2015 rok na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Krosinku wraz
z sala glmnast\ezna V niku przeprowadzonej d\sku1 Komisja Budzetu i Finanow 7
glosami .„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku Komisji
lnestcji Mienia Komunalnego i t adu Przestrzennego Rad\ Miejskiej w Mosinie
o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20.000,00 zł w projekcie budżetu
Gminy Mosina na 2015 rok na wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Kazimierza
Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie. czyli 9
glosami ..za wniosek nr 3.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie
o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł w projekcie budżetu
Gminy Mosina na 2015 rok na wykonanie projektu utwardzenia ul. Wiosny Ludów i ul.
Sowińskiego w Mosinie. W wyniku przeprowadzonego głosowania.. Komisja Budżetu i
Finanow przyjęła w powyzszej sprawie jednogłosnie cz\l] 9 głosami za wniosek nr 4

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie wniosku Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie
o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 5.000.00 zł w projekcie budżetu Gminy:
Mosina na 2015 rok na wykonanie projektu oświetlenia ul. Kostrzewskiego w Rogałinku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 9 glosami „za” wniosek nr 5.

Radna Maria Witkowska zgłosił wniosek o utwardzenia odcinka ścieżki wzdłuż drogi
do Rogalina. od ul. Nowej do pierwszych budynków na ul. Mosińskiej. Komisja Budżetu i
Finansow przeprowadziła w powyzszej sprawie dyskusje w\rnku ktorej ustalono iz nalez\
rozpoznać temat w kwestii własności gruntowej i skierować temat do Komisji Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Radna Małgorzata Rajjwska zgłosiła wniosek o zwiększenie kwoty na projekt
rozbudowy szkoły w Czapurach i sali gimnastycznej do kwoty 120.000,00 zŁ Skarbnik
Gminy Mosina Maria Borowiak zaproponowała. aby pozostawić zapisaną kwotę 80.00000 zł
i w razie konieczności. w przyszłości ją zwiększyć.

Radny Marian Jabłoński zgłosił wniosek, aby z kwoty 80.000,00 zł zapisanej
w załączniku inwestycyjnym poz\cji 7 zdjąć kwotę 30.000,00 zł i przenieść do pozycji nr 1
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Daszewicach oraz
dla bloków nadleśnictwa w: Babkach. Komisja Budżetu i Finansów przyjęta w powyższej
sprawie jednogłośnie, czyli 9 głosami ..za” wniosek nr 6.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie projektu budżetu Gminy Mosiua
na rok 2015 jednogłośnie. czyli 9 głosami „za” wniosek nr 7.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w sprawie Wieloletniej Prognozy Hnansowej
Gminy Mosina na lata 2015-2019 jednogłośnie, czyli 9 glosami ..za” wniosek nr 8.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

L Komisja pozytYwnie opiniuje wniosek Komisji Ochron Środowiska i Rolnictwa
o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na 2015 rok zadania dotyczącego
budowy chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w Krosinku od ni. Wiejskiej do
ostatniego budynku i wnioskuje o dopisanie tego zadania w załączniku inwestycyjnym
w kolumrnL diugiej - \azw i zadania Inwcst\e\jnego pod nazwa Kroinko ni
Ludwikowska” i o zamieszczenie opisu tego zadania w kolumnie piątej w brzmieniu:
Krosinko ni ł udwikowika do ostatniej poseji od ul \\ iejskiei



2. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego
i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej v Mosinie o zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 80.000,00 zł w projekcie budżetu Gminy Mosina na 201 S
rok na w konanie projektu rozbudowy szkoły w Krosinku wraz z salą gimnastyczną i
proponuje przesunięcie na ten ceł środków z bieżących w datków oświatowych.

3. Komisja pozyt\wnie opiniuje wniosek Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i
Ładu Przestrzennego o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20.000.00
zi w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2015 rok na wykonanie projektu na budowę
chodnika przy ul, Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w uL Bolesława
Krzywoustego i wnioskuje o wpisanie tego zadania w kolumnie drugiej - ..Nazwa
zadania inwestycyjnego” załącznika inwestycyjnego, pod nazwą „chodnik uL
Kazimierza Odnowiciela”. a także o zamies/.czenie opisu tego zadania w kolumnie
piątej w brzmieniu: „chodnik uL Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w uL
Bolesława Krzywoustego”.

4. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Inwestycji. Mienia Komunał nego
i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie o zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 50.000,00 zł w projekcie budżetu Gminy l osina na 201 5
rok na wykonanie projektu utwardzenia ul. Wiosny Ludów i ul. Sowińskiego
w Mosinie i wnioskuje o dopisanie tego zadania w kolumnie piątej załącznika
inwestycyjnego w brzmieniu: „utwardzenie ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego”.

5. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Inwestycji. Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie o zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 5.000.00 zł w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2015
rok na wykonanie projektu oświetlenia ul. Kostrzewskiego w Rogalinku i wnioskuje
o dopisanie tego zadania w kolumnie piątej załącznika inwestycyjnego w brzmieniu:
..projekt oświetlenia uł. Kostrzewskiego w Rogalinku”.

6. Komisja wnioskuje, aby z pozycji „.7” załącznika inwestycyjnego zdjąć kwotę
30.000,00 zł i dopisać ja w pozycji „.l” tego załącznika. z przeznaczeniem na budowę
kanalizacji sanitarnej — Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki.

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2015 wraz
z przedstawionymi autopoprawkami i przyjętymi wnioskami.

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015-2019.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.35.

protokolowala przewodniczyła

Joanna owaczyk Wiesława Mania


