
Ak IHEJSKA
W MOSME

Protokół nr 43/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2013 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
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Burmistrz Zofia Spriner przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie kontynuacji budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464P-ul. Długa w Radzewiczach, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w tej sprawie
5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 1.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Wyżej wymieniona
komisja stała przyjęła w tej sprawie jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” wniosek nr 2.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar Demuth poinformował
o kosztach utrzymania „Orlika 2012” i hali sportowej OSiR za 2012 r., na podstawie
materiału, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. Prowadząca obrady Wiesława
Mania zaproponowała, aby w celu zobrazowania wykorzystania „Orlika”, przygotowany
został przykładowy grafik odbywających się na nim zajęć.

W trakcie powyższej części obrad, na Salę Posiedzeń przybili: radna Małgorzata
Twardowska oraz radny Łukasz Kasrrowicz, tak więc odtąd w dalszym posiedzeniu udział
wzięło 8 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej nie zgłosili żadnych pytań do materiału
przedstawiającego koszty organizacyjne Dni Mosiny 2012, który stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek udzielił
wyjaśnień w powyższej sprawie.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie zgłosili żadnych pytań do pisemnej
informacji dotyczącej wykorzystania, kosztów utrzymania, remontów bieżących sal
gimnastycznych szkół Gminy Mosina w 2012 r., która stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth
poinformował o powyższych kosztach związanych wykorzystaniem i utrzymaniem hali
sportowej „Jedynka”.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z pytaniem do dyrektora Mosińskiego Ośrodka
Kultury Marka Dudka o stanowisko w sprawie możliwości organizacji Dni Mosiny i innych
imprez plenerowych na targowisku w Mosinie. Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury
Marek Dudek przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

Radna Małgorzata Kartur zwróciła się z pytaniem, czy projektowane „zielone
targowisko” nie przeszkodzi w planach organizacji tam imprez. Burmistrz Zofia Siriner
udzieliła w tej sprawie wyjaśnień.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła informację o wykonaniu
budżetu zał kwartał 2013 r., która stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zaproponowała, aby informację dotyczącą
wydatków związanych z utrzymaniem dróg, omówić na następnym posiedzeniu,
poświęconym ocenie realizacji wydatków z budżetu Gminy Mosina na 2012 r.



2

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak dokonała wprowadzenia do wykonania
dochodów budżetu Gminy Mosina na 2012 rok. Komisja Budżetu i Finansów przeanalizowała
realizację dochodów budżetu Gminy Mosina na 2012, w trakcie której jej członkowie zgłosili
pytania dotyczące m.in. dochodów z tytułu grzywny i kary w kwocie 169.677,00 zł
w dziale dotyczącym kultury fizycznej i sportu, dochodów z najmu i dzierżawy na terenie
przystani żeglarskiej, kwoty 4.000,00 zł z tytułu kary w dziale dotyczącym transportu
i łączności, kwoty pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanych dotacji dla OSP, kwoty z tytułu
podatku od spadków i darowizn oraz kwoty pochodzącej z opłaty eksploatacyjnej
za wydobytą kopalinę w dziale 756, kwoty w „różnych dochodach” w wysokości 12.951,00 zł
w dziale 801, czy ta kwota jest przekazywana szkołom, kwoty pochodzącej ze zwrotu za
naukę w dziale 852, opłaty produktowej w dziale 900. Odpowiedzi na powyższe pytania
udzieliły: burmistrz Zofia Springer oraz Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak.

Radny Jan Marciniak zapytał o kwotę 8.925,00 zł zapisaną w dziale 801, w rozdziale
„gimnazja” — wpływy z różnych dochodów, a także o wysokość kwoty zapisanej w 0690 —

wpływy z różnych w dziale 900 — gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pochodzącej
z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Skarbnik Gminy Mosina Maria
Borowiak zaproponowała, iż w sprawie powyższych kwot udzieli ona odpowiedzi
na następnym posiedzeniu.

W trakcie tej części obrad, Salę Posiedzeń opuścił radny Waldemar Waligórski,
a przybył na nią radny Jerzy Falbierski, także odtąd w dalszych obradach udział wzięło
8 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Prowadząca obrady Wiesława Mania zaproponowała, aby wyżej wymieniona komisja
stała przyjęła opinię dotyczącą realizacji dochodów budżetu Gminy Mosina na rok 2012.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby przedmiotową opinię podjąć na posiedzeniu
następnym. Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zaakceptowała powyższą propozycję.

Radny Jan Marciniak przypomniał o zgłaszanym przez siebie wielokrotnie problemie
nieprzepisowego parkowania samochodu jednego z właścicieli sklepu przy rynku w Mosinie.
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż radny Jan Marciniak otrzyma w powyższej sprawie
pisemne wyjaśnienia Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie kontynuacji budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 2464P-ul. Długa w Radzewiczach.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały przedłużenia czasu obowiązywania
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.00.

protokołowała przŁiiczyla

Joanna Ikyaczyk WiMatia


