
ADA MIEJSKA
w MOSE

Protokół nr 44/13
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.35 Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Rewizyjnej oraz goście według
załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Jana
Marciniaka dotyczące wykonania dochodów budżetu Gminy Mosina na 2012 rok,
które zostały zadane na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów,
a dotyczyły dochodów w paragrafie 069 w szkołach podstawowych i w gimnazjach;
zwrotu odpłatności za studia jednego z pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Jana Marciniaka, które dotyczyły
wpływów z różnych opłat i z różnych dochodów w gimnazjach; „rozdziału 9000690”
wpływów z różnych opłat z Urzędu Marszałkowskiego i za drzewa.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła ogólne informacje na temat
wykonania wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2012, sprawozdania
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok oraz sprawozdania
finansowego za rok 2012. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina
Sławomirem Ratąj czakiem, Kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym,
Kierownikiem Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandrą Czuryło, Kierownikiem
Referatu Oświaty Małgorzatą Kasprzyk i Lidią Baraniak z Referatu Oświaty
oraz Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Agnieszką Malinowską
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia wysokości
kwoty za zbieranie z ulic padłej zwierzyny w roku 2012 i określenia firmy realizującej
to zadanie; niewykonania zadania budowy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej Wsi

za kwotę 10 tysięcy; wskazania, czy kwota 1.107.5 11 zł w drogach publicznych
powiatowych, w paragrafie 4270 — usługi remontowe dotyczy mostu na ul. Mostowej,
a w związku z tym, że w paragrafie 6050 — kwotę 261.153 zł zaksięgowano również
na tym moście, wskazania bo było remontem, a co było inwestycją; wskazania
częstotliwości wykonywania remontów cząstkowych dróg gminnych i określenia ich
kosztów oraz częstotliwości wyrównywania zadoleń dróg gminnych i określenia ich
kosztów w ramach paragrafu 4300 — zakup usług pozostałych, którego realizacja łącznie
wyniosła 665.029 zł; wskazania, czy w ramach paragrafu 4300 — zakup usług
pozostałych, w drogach gminnych jest tłuczniowanie dróg, czy wyrównywanie zadoleń;
określenia, czym są cząstkowe remonty dróg i czym jest wyrównywanie zadoleń;
określenia wysokości środków finansowych wypłaconych Zakładowi Usług
Komunalnych w Mosinie w ramach Akcji „Zima”, a ile innym usługodawcom;
wskazania przyczyn, dla których w dziale 630, paragrafie 6057 — wydatki inwestycyjne,
środki europejskie wykonano za kwotę 208.256 zł, natomiast w opisie w tym paragrafie
wieża kosztowała 188.655 zł i przystań w Rogalinku — 26.395 zł, co łącznie daje
215,050 zł; wskazania, czego dotyczą czynsze w gospodarce mieszkaniowej;
wskazania, czy Gmina Mosina miała jakieś spoty reklamowe, ile razy były emitowane
i czy dotyczyły jednego terenu; wskazania przyczyn, dla których z umów-zleceń
w ramach gospodarki mieszkaniowej nie zdjęto kwoty 4.000,00 zł, skoro umowy
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podpisano; wskazania przyczyn, dla których w gospodarce mieszkaniowej wykonanie
składek na ubezpieczenia społeczne wyniosło O przy planie 1.500,00 zł; wskazania
przyczyn, dla których pierwotnie zaplanowano 20.000,00 zł na zakup materiałów
w gospodarce mieszkaniowej w sytuacji, gdy ostatecznie wykonanie tej pozycji było
na poziomie porównywalnym z rokiem 2011; wskazania przyczyn, dla których zakup
energii w gospodarce mieszkaniowej wyniósł 346.309,35 zł, czyli mniej niż w roku
2011; wskazania, czy Gmina Mosina weszła w porozumienie z innymi gminami w celu
wspólnego zakupu energii elektrycznej; wskazania, czy w ramach zakupu usług
pozostałych w gospodarce mieszkaniowej, pozycja dotycząca ogłoszeń prasowych
za kwotę 75.994,91 zł jest związana z ogłoszeniami o przetargach i planach
przestrzennych; wskazania, czy w kwocie w wysokości 606.677,89 zł na zarządzanie
nieruchomościami zasobów komunalnych są środki związane z utrzymaniem etatów
w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie i czy można określić kwotę przeznaczoną
tylko na te etaty; wskazania, czy w 2012 r. też był czynsz za najem nieruchomości
wniesiony do depozytu sądowego w związku z likwidacją Swarzędz Meble S. A.;
wskazania, czy jeżeli nie ma depozytu sądowego, to Gmina Mosina płaci czynsz spółce
Swarzędz Meble S. A., czy syndykowi; postępowania eksmisyjnego, które prowadziła
z powództwa Gminy Mosina kancelaria prawna, która w ogóle wcześniej nie
występowała i dlaczego stroną w tej sprawie jest Urząd Miejski w Mosinie, jeżeli to
Zakład Usług Komunalnych się tym zajmuje; wskazania, jakich garaży dotyczyły
koszty ich likwidacji na działce nr 1933/11 i kto był ich właścicielem; wskazania,
czy wszystkie decyzje związane z wycięciem potężnego dęba między budynkiem straży
pożarnej a garażami zostały zrealizowane; wskazania z czym było związana dotacja
dla Powiatu Poznańskiego w wysokości 100.000,00 zł, która została wykonana
w wysokości 32.295,00 zł; wskazania, jakie wydatki zrealizowano jako zakup usług
w ramach działalności usługowej, na który zaplanowano pierwotnie 900.000,00 zł,
a ostatecznie wykonano w wysokości 169.366,33 zł i co miało wpływ na tak znaczne
obniżenie tej kwoty; wydatków w ramach działalności usługowej poniesionych
na cmentarze; wskazania, czy sporządzono gminną ewidencję zabytków
archeologicznych oraz mapę dziedzictwa kulturowego; wskazania, co wchodzi w skład
wydatków na radę Gminy; wskazania, czy jedna kancelaria prawna obsługuje Gminę
Mosina i czy w ramach kosztów obsługi prawne mieści się wynagrodzenie radcy
prawnego Zygmunta Kmiecika; wskazania, jakie działania są podejmowane w sytuacji,
gdy kancelaria nie wywiąże się ze zleconego jej zadania; wskazania, czy w kompetencji
rady gminy jest wybór kancelarii prawnej, która miałaby prowadzić jej obsługę prawną
wskazania na czym polega opieka autorska RADIX; wskazania na czym polega różnica
między pozycją zakup publikacji, prasy i książek a pozycją zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek; wskazania, czy Gmina Mosina płaciła za audycję realizowaną
przez Radio Merkury w Mosinie w dniu 19 sierpnia 2012 r.; wskazania, co się kryje
za pozycją: licencja — znak towarowy Mosina; wskazania, co wykonano w Urzędzie
Miejskim w Mosinie ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych;
wskazanie, ile kosztuje Gminę Mosina wynajem dodatkowych pomieszczeń na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Mosinie; wskazania, z czym związany jest wzrost wysokości
opłat za internet w roku 2012; wskazania przyczyn wzrostu kwoty przeznaczonej
w roku 2012 na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe oraz określenia
części składowych tej pozycji; wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki;
wskazania, czy urzędnicy nie korzystają zbyt często z płatnych szkoleń w sytuacji,
gdy można korzystać z usług WOKiSS-u; wskazania przyczyn, dla których plan
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach promocji gminy został obniżony
w ciągu roku; wskazania, czy w ramach różnych wydatków mieszczą się także diety
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przewodniczących zarządów osiedli; wskazania przeznaczenia zakupionych materiałów
w ramach pozostałej działalności administracji publicznej; określenia wysokości
środków finansowych przeznaczonych na „Merkuriusz Mosiński”; zakupu usług
remontowych i wynajmu pomieszczeń w ramach wydatków na ochotnicze straże
pożarne; wskazania, gdzie i ile Straż Miejska ma garaży oraz samochodów; wydatków
przeznaczonych w ramach kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie
na wynagrodzenia bezosobowe i podróże krajowe; wydatków związanych z obsługą
długu publicznego; wskazania, czy wydatek w wysokości 15.000,00 zł przeznaczony
na utworzenie trzeciego oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2
w Mosinie został zrealizowany; wskazania, czy wynagrodzenia bezosobowe dotyczą
wszystkich szkół; wskazania, czy środki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach
środków europejskich „Uczymy się — poznajemy świat — rozwijamy” wpłynęły
do nauczycieli i ilu nauczycieli to objęło; wskazania, jakie pomoce kupowano w ramach
tego programu; wskazania, za jaką ilość dzieci z terenu gminy Mosina uczęszczających
do przedszkoli poza jej terenem Gmina Mosina ponosi opłaty na rzecz innych gmin;
wynagrodzeń bezosobowych w przedszkolach; zakupu środków żywności
w przedszkolach; wskazania przyczyn, dla których zmniejszono plan wydatków
w ramach zakupu usług remontowych w przedszkolach; wskazania, czy dotacja
w gimnazjum dotyczy gimnazjum katolickiego; wskazania, czy w związku
z reorganizacją szkół w Rogalinie i w Rogalinku dojazdy dzieci do szkół mniej kosztują
Gminę Mosina niż do tej pory; wskazania, czy będą realizowane dojazdy dzieci
do szkół drogą gruntową przez wieś Baranówko; wskazania, czy nie bardziej
opłacałoby się dołożyć środków finansowych, aby dowozy szkolne były realizowane
za pomocą komunikacji gminnej; wskazania z czego wynika wzrost wysokości
wydatków przeznaczonych na czynsze w ramach ochrony zdrowia; wynagrodzeń
bezosobowych w zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i wskazania, gdzie są wynajmowane pomieszczenia, za które opłacany jest czynsz;
wskazania, czy rośnie liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych;
wynagrodzeń osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie;
wskazania czego dotyczy kwota w ramach podróży krajowych pracowników OPS
w Mosinie; różnych opłat i składek w ramach pozostałej działalności opieki społecznej;
wskazania, ile osób dotyczyła sprawa umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;
wskazania, czy w kosztach funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji są
wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących centra internetowe; wskazania, czego
dotyczą placówki wychowania pozaszkolnego; pozostałej działalności w ramach
edukacyjnej opieki wychowawczej; wskazania, czy w związku ze zmianą ustawy
o odpadach, Gmina Mosina nie będzie realizowała selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych; wzrostu kosztów na utrzymanie zieleni; składek członkowskich
w ramach przynależności Gminy Mosina do trzech stowarzyszeń w ramach gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyła radna Małgorzata Twardowska,
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 9 członków Komisji
Budżetu i Finansów.
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji określającej ilość
środków przeznaczonych w roku 2012 na remonty czątkowe dróg gminnych i ilość
środków na wyrównywanie zadoleń, informacji określającej środki przeznaczone
na montaż gablot informacyjnych i środki przeznaczone na montaż słupów
ogłoszeniowych w ramach kwoty 193.656,83 zł oraz informacji na temat środków
przeznaczonych, w ramach kwoty 606.677,89 zł, wydatkowanej na zarządzanie
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nieruchomościami zasobów komunalnych, na etaty w Zakładzie Usług Komunalnych
w Mosinie i środków przeznaczonych na remonty.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby zwrócić się do Wojewody Wielkopolskiego
o zweryfikowanie kwoty 15 1.300,00 zł przeznaczonej na 7,5 etatu, jako wynagrodzenia
i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną oraz gośćmi przeprowadziła
dyskusję na temat potrzeby przeznaczania środków finansowych na odśnieżania dróg
gruntowych, na temat propozycji oszczędnościowych zgłoszonych przez Klubu
Radnych „Koalicja Samorządowa” podczas prac na projektem budżetu Gminy Mosina
na rok 2012 i ich potraktowania, na temat możliwości realizowania dowozów dzieci
do szkół drogą gruntową prowadzącą przez wieś Baranówko, na temat różnych kosztów
ogrzewania w poszczególnych szkołach oraz na temat kosztów funkcjonowania centrów
internetowych.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

protokolowal prz wodniczyla

Piotr Sokołowski iesława Mania
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