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Protokół nr 57/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 24 marca 2014 r.

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,
p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej
oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadząca obrady Wiesława Mania zaproponowała, aby ze względu na napięty

program, zaplanowany temat dotyczący realizacji wniosków złożonych przez komisję
przesunąć na następne posiedzenie. Radny Jan Marciniak zaproponował, aby temat ten
zrealizowany został w formie pisemnej. Komisja Budżetu i Finansów zaakceptowała
powyższą propozycję.

Prezes Zarządu „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie Andrzej
Strażyński przedstawił szczegóły dotyczące realizacji zleceń ze strony urzędu, innych
jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych. Poinformował także o sytuacji
finansowej zakładu po wprowadzeniu w życie ustawy „śmieciowej” i o jej skutkach, a także o
perspektywie zmiany w przepisach prawa w kierunku dopuszczenia bezprzetargowego
zlecania usług wywozu śmieci.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała, iż na dzisiejsze posiedzenie
zaprosiła ona Prezesa Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT Dorotę Lew — Pilarską. Odczytała przy tym odpowiedź wystosowaną
przez Dyrektora Biura Związku Bogusława Baraniaka w odpowiedzi na zaproszenie. Zastępca
burmistrza Sławomir Ratąjczak ustosunkował się do powyższej odpowiedzi. Komisja
Budżetu i Finansów przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Prezes Zarządu „Zakładu Ushig Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie Andrzej
Strażyński oraz zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak odpowiedzieli na pytania zgłoszone
przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: sytuacji Miasta Luboń
wobec wystąpienia ze Związku „SELEKT”, wypełniania przez zastępcę burmistrza
Sławomira Ratąjczaka obowiązków przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku
„SELEKT”, zasadności podwyższenia kwot podatku śmieciowego, a także prac remontowych
prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych, aktualnej sytuacji związanej ze stacją
diagnostyczn% funkcjonowania przytuliska dla zwierząt.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat sytuacji finansowej
Związku Międzygmirmego „Centrum zagospodarowania odpadów SELEKT”, a także
problemów związanych z realizacją ustawy „śmieciowej” na terenie Gminy Mosina.

Prowadząca obrady Wiesława Mania wyraziła pogląd, iż należałoby się zastanowić
nad wystąpieniem gminy ze Związku „SELEKT”. Wyżej wymieniona komisja stała
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Sławomir Ratąjczak jako przedstawiciel gminy w walnym zgromadzeniu Związku
Międzygminnym „SELEKT” przedstawił przed walnym zgromadzeniem związku wniosek
opodniesieniestawekz 10 zł na li złi z 14 zł na 20 zł.

Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek 6 głosami „przeciw” przy
2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Radny Jerzy Falbierski zgłosił wniosek, aby Związek Międzygminny „SELEKT”
przedstawił rozliczenie finansowe z dotychczasowej działalności za okres od lipca 2013 r.
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Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w tej sprawie, wyniku
których radny Jerzy Falbierski wycofał swój wniosek.

Marek Tomczak z Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie przedstawił szczegóły
dotyczące funkcjonowania komunikacji gminnej. Odpowiedział przy tym na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Budżetu i Finansów, dotyczące
m.in. ceny zakupionego autobusu marki Mercedes, rentowności obsługiwanych linii
komunikacji gminnej.

Prowadząca obrady Wiesława Mania przekazała pozostałym członkom wyżej
wymienionej komisji stałej kopie pisma Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Mosinie
w sprawie komunikacji gminnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Zastępca kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Stemal przedstawił
szczegóły dotyczące podstawy formalno-prawnej naliczania opłaty planistycznej oraz opłaty
adiacenckiej. Odpowiedział przy tym na pytania zgłoszone przez członków Komisji Budżetu
i Finansów w powyższej sprawie, dotyczące m.in. terminów proceduralnych opłaty
planistycznej, wpływów z opłaty planistycznej, wpływów z opłaty adiacenckiej, różnicy
między tymi opłatami.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek o udzielenie informacji, jakie były wpływy do
budżetu Gminy Mosina z tytułu opłaty planistycznej od 2006 roku do chwili obecnej,
z podziałem na lata.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła powyższy wniosek 4 głosami za przy 5 głosach
„wstrzymujących się”, który stanowi wniosek nr 1.

Radny Waldemar Waligórski wyraził pogląd o zasadności obniżenia opłaty
planistycznej. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z pytaniem o wpływy z tytułu opłaty
adiacenckiej z rejonu Osiedla Leśnego w Czapurach. Zastępca burmistrza Sławomir
Ratąjczak stwierdził, iż skonsultuje z radcą prawnym możliwość udostępnienia takiej
informacji.

Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak poinformował o szczegółach dotyczących
projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu
zarządzania publicznymi drogami powiatowym, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Odpowiedział także na pytania zgłoszone przez członków Komisji
Budżetu i Finansów w tej sprawie, dotyczące m.in. możliwości realizacji takiego zadania na
innych drogach powiatowych Gminy Mosina, rzeczywistych kosztów inwestycji.

Radny Jan Marciniak zaproponował, aby w 1 w brzmieniu: „Wyraża się zgodę na
przejęcie od Powiatu Poznańskiego do wykonania w 2014 roku zadanie zarządzania publiczną
drogą powiatową w zakresie dotyczącym wykonanie skrzyżowania, wraz z utwardzeniem
przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz 60 mb chodnika w miejscowości
Czapury”, zamieścić dopisek: „w zakresie projektu budowlanego”.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu uchwały
jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” wniosek nr 2.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2014 - 2019, a także projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
których kserokopie stanowią załączniki niniejszego protokołu.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie powyższych projektów uchwały
„7 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” wnioski nr 3 —4.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków
stanowiących fundusz sołecki, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli
9 głosami „za” wniosek nr 5.



Członkowie Komisji Budżetu i Finansów otrzymali w materiałach sprawozdanie z
realizacji Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego arlykulu. Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak
zwróciła się z prośbą o przedstawienie pytań dotyczących powyższego materiału na sesji
Rady Miejskiej.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW:

1) Komisja wnioskuje o udzielenie informacji, jakie były wpływy do budżetu Gminy
Mosina z tytułu opłaty planistycznej od 2006 roku do chwili obecnej, z podziałem na
lata.

2) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami
powiatowym, wraz z zaproponowaną poprawką — dopisaniem w 1: „w zakresie
projektu budowlanego”.

3) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019.

4) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2014.

5) Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.10.

proto ołowala przewo ła

Joann owaczyk Wiesława Mania


