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:

W
Protokól nr 36/12

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 3 grudnia 2012 r., w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego

w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jerzy Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej

Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEC POSIEDZENIA:

Zastępca Burmistrza Sławomir Ratąjczak przekazał członkom Komisji Budżetu i Finansów

informację dotyczącą wydatków projektu budżetu Gminy Mosina na 2013 rok, która stanowi

załącznik niniejszego protokołn.

Radny Jan Marciniak stwierdził, że wyżej wymieniona komisja stała nie omówiła do końca

„dochodów”, w związku z czym nie zadał on wszystkich przygotowanych przez siebie pytań.

Prowadzący obrady Jerzy Falbierski wyraził zdanie przeciwne. Zaproponował przy tym, aby

zadać pytania dotyczące dochodów, jeśli takie są.

Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak zaproponował, iż wobec nieobecności Skarbnika

Gminy Mosina Marii Borowiak, on te pytania zapisze i jej przekaże.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zgłosili pytania w sprawie dochodów zapisanych

w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2013, dotyczące m.in.: możliwości „uwolnienia”

kwoty zabezpieczenia dla TBS-ów, przyczyny zwiększenia planu dochodów w stosunku do

roku ubiegłego — z najmu w dziale 700 „gospodarka mieszkaniowa”, z podatku od osób

fizycznych, z podatku od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływów

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej,

przyczyny zmniejszenia planowanej kwoty dochodów w dziale ‚„oświata

i wychowanie” w stosunku do roku ubiegłego, zmniejszenia kwoty planowanej w dziale

dotyczącym pomocy społecznej, wpływów z najmu i dzierżawy.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące

wydatków w dziale 801. Odpowiedziała przy tym, wraz z inspektorem ds. oświaty Lidią

Baraniak, na pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące

m.in.: przyczyny zmniejszenia planu dotacji celowych, przyczyny wzrostu planu wydatków

bieżących w stosunku do planu z roku 2012, przyczyny wzrostu planowanej kwoty

na umowy-zlecenia, wysokości kwoty na zakup energii, kwoty planowanej na dodatki

socjalne, kwoty planowanej na dotacje podmiotowe, kwoty planowanej na ogrzewanie

obiektów oświatowych, przyczyny wzrostu kwoty planowanej na zakup wyposażenia,

wzrostu kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli, szczegółów związanych

z administrowaniem salami gimnastycznymi, organizacji dowożenia uczniów do szkół,

obiektów oświatowych bez barier architektonicznych, dokształcania i doskonalenia

nauczycieli, funkcjonowania świetlicy szkolnej w Czapurach.

Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły dotyczące wydatków

inwestycyjnych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2013. Odpowiedział przy tym

na pytania zgłoszone przez członków Komisji Budżetu i Finansów w powyższej sprawie

dotyczące m.in.: perspektywy wykonania nakładki asfaltowej na odcinku drogi z Krosna

do Drużyny, zakresu zadania realizowanego na ul. Lipowej w Krosinku, budowy chodnika

na ul. Bayera w Dymaczewie Starym, chodnika na ul. Promowej w Czapurach — za jaką

kwotę został już zrealizowany.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą, aby informacja dotycząca poszczególnych zadań

ujętych w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych została rozszerzona o więcej

szczegółów.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak zaproponował, iż przygotuje on taką rozszerzoną

informację, poza uchwałą budżetową.
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Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie zagospodarowania tzw.

pasów zieleni.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.50.

protokolowała
przewojniczyl

Joann N waczyk
Jerz Fa1bierski


