CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Ile kosztuje gminę niegospodarność władz?
Małgorzata Kaptur: 8.11.2012 r.
29 grudnia 2011 r., na sesji złożyłam wniosek, by zastępca burmistrza, Sławomir Ratajczak, przedstawił
Radzie wyliczenie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w Skałowie,
przytulisko w Borkowicach i obecne w Mosinie). Do dziś radni nie uzyskali tych informacji. Na pytanie:
Czy gmina podjęła już decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku "SCHRONISKO"? Sławomir
Ratajczak odpowiedział: W chwili obecnej rozważana jest możliwość wystąpienia przez Gminę Mosina ze
Związku Międzygminnego "Schronisko". Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta do końca
2012 roku.

Statut Związku Międzygminnego "Schronisko":
§ 29
1. Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego
stosowną uchwałą organu stanowiącego Uczestnika.
2. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.
To oznacza, że jeśli gmina tę decyzję podejmie teraz, to nasze członkostwo wygaśnie dopiero 31 grudnia
2013 r.
Gmina Mosina będzie musiała zatem ponieść w przyszłym roku spore wydatki na przedsięwzięcie, które
tak naprawdę jest nam niepotrzebne i jak wynika z odpowiedzi nawet burmistrz Ratajczak już to
zrozumiał. Szkoda, że dopiero teraz.
A właśnie rok 2013, ma być rokiem pierwszych większych wydatków związanych z budową. Na początku
roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

CZY BURMISTRZ RATAJCZAK,
KTÓRY JEST WICEPRZEWODNICZĄCYM ZGROMADZENIA ZWIĄZKU,
TEGO WSZYSTKIEGO NIE WIEDZIAŁ?

Poniżej dane z Wieloletniego Planu Finansowego Międzygminnego Związku "Schronisko"
2012
składka od mieszkańca dot. wszystkich gmin

2013

215 000 300 000

2014

2015

2016-2029

300 000

700 000

700 000

dodatkowa składka od gmin na wydatki
majątkowe

425 448 3 345 672 1 431 583

zakładane dofinansowanie inwestycji przez
powiat

688 448 3 545 672 1 431 583

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.331.405 zł., zostaną sfinansowane ze składek
członkowskich gmin należących do związku, ze środków z Powiatu Poznańskiego , zaciągniętych
kredytów.

W roku:
2012 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 1.376.896 zł.
2013 – planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 7.091.343 zł.
2014 - planuje się wydatek na inwestycję w kwocie 2.863.166 zł. i w tym roku planuje się zakończyć

inwestycję.

STATUT ZWIĄZKU
artykuł z 28 grudnia 2011 r.
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