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Odpowiadając na wniosek radnego Jana Marciniaka przekazany pismemnr BR.0003.490.2012 z dnia 31 października 2012 r. informuję, że w kwestii poruszaniaą moich sprawozdaniach przygotowywanych na sesje Rady Miejskiej wszystkich sprawdotyczących sytuacji naszej Gminy, a nie tylko „różowych” wyjaśniam, że Burmistrzswoim sprawozdaniu informuje o zdarzeniach, które miały miejsce - które konkretnie2aistniały. Nie mogą to, więc być jego opinie, interpretacje czy tezy dotyczące, jak Pannapisał, „rzeczywistych problemów Gminy”.
W sprawozdaniach przedstawiane są fakty. Realizowane przez Gminę inwestycjeniestety nie mają swojej barwy, ale skoro Pan radny uważa inaczej to ocenę ichzabarwienia pozostawiam Panu radnemu.
Miejscem na prowadzenie dyskusji i wyrażanie opinii o bieżących problemach Gminys ą posiedzenia komisji tematycznych Rady Miejskiej. To właśnie wśród obowiązków tychżekomisji znajduje się m.in. opiniowanie projektów uchwał, w tym także tych traktującychc zmianach budżetowych i zadaniach inwestycyjnych. (Statut Gminy Mosina; Rozdział V.Tryb pracy Rady; punkt 5 - Uchwały; paragraf 54; ustęp 5. „Projekty uchwał są opiniowanep rzez komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie według zakresu ich działania”.)
Wszystkie zmiany w uchwale budżetowej są przedstawiane podczas posiedzeńK.omisji Budżetowej i każdy radny ma obraz realizacji zadań. Informacje dotyczącesprzedaży mienia komunalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiane są2 razy do roku i umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Burmistrz skiada w formieirformacji- na dzień 30 czerwca każdego roku informację z realizacji budżetu.
Na stronach BlP publikowane jest także sprawozdanie NDS (o nadwyżce/deficycie)za każdy kwartał danego roku. Sprawozdanie to dostarcza informacji w zakresie planu iwkonania dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych oraz wskazujew,sokość nadwyżki tub deficytu. W oparciu o to sprawozdanie również możliwa jest ocenafinansowa Gminy. Wielkości zapisane w tym sprawozdaniu to pełen obraz finansów Gminy.Nadmieniam, że Gmina Mosina nie jest „samotną wyspą” i wszelkie zjawiskawynikające z sytuacji ekonomicznej występujące w naszym powiecie, województwie,ca łym kraju czy nawet Europie przenoszą się na sytuację ekonomiczną naszej Gminy.



Dobre planowanie oraz stałe monitorowanie wydatków nie doprowadziło, jak
w niektórych innych gminach, do deficytu operacyjnego. Gmina nie zaciąga kredytów
na wykonanie zobowiązań bieżących, co ma miejsce w niektórych okolicznych gminach.

Dlatego niepokoją mnie decyzje niektórych radnych, podejmujących uchwały
prowadzące do stałego wzrostu wydatków bieżących.

Odpowiadając na drugi Pana wniosek, dotyczący pisemnej formy sprawozdania
informuję, że sprawozdanie z działalności burmistrza przedstawiane są zgodnie z zapisami
Statutu Gminy Mosina. (Rozdział V. Tryb pracy Rady; punkt 3 - Przebieg sesji; paragraf 36;
ustęp 3. „Porządek obrad obejmuje w szczególności: - sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał
Rady”.

Statut nie precyzuje, w jakiej formie ma być złożone sprawozdanie z działalności
Burmistrza. W związku z tym, nie widzę potrzeby przedstawia go na piśmie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Pan Jan Marciniak - Radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. a/a

J
flgr


