
NADA M[JSKA
W OSE

Protokoł nr 33/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 24 września 2012 r., w Sali Radnego 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.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła szczegóły dotyczące sprawy opłat za
1ydranty. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez
członków Komisji Budżetu i Finansów, dotyczące m.in.: kosztów sądowych poniesionych
przez Gminę Mosina, losów wniesionej kasacji od wyroku w tej sprawie, kosztów
związanych ze skierowaniem sprawy o kasację, konserwacji hydrantów prowadzonej przez
AQUANET i jej kontroli, kontroli zużycia wody w hydrantach, wysokości podatku
d budowli AQUANET-u.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej sprawie.
Iierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło oraz zastępca burmistrza
sławomir Ratajczak odpowiedzieli na pytania zgłoszone przez członków Komisji Budżetu
i Finansów do sprawozdania z realizacji nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Mosina, dotyczące m.in. obecności w wykazie nieruchomości
położonych w strefie ochrony wody, sprzedaży działki w Krajkowie.
Eserokopia powyższego sprawozdania stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Fadna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na sprzedaż 2 działek przy ul. Konopnickiej
y Mosinie, które nie znalazły się we wcześniejszym wykazie działek przeznaczonych
na sprzedaż.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak poinformował o autopoprawkach do projektu
nchwały w sprawie w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu.
\Vyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie powyższego projektu
nchwały, w wyniku której przyjęła 6 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”
zyniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały
y sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012-2018,
ictórego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie 6 głosami „za” przy 3 głosach
„.wstrzymujących się” wniosek nr 2.
skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały
yr sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012, którego kserokopia stanowi załącznik
1”iniejszego protokołu. Wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Rataj czakiem odpowiedziała
przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej
Łomisj i stałej Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczące m.in.: utrzymania świetlic wiejskich,
zmniejszenia sprzedaży mienia w dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej, przyczyny
„zdjęcia” kwoty przeznaczonej na odprawę emerytalną, kwoty na zakup usług pozostałych dla
OSP, kwoty na zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej, wzrostu kwoty na
ynagrodzenia w dziale dotyczącym oświaty i wychowania.
\W trakcie tej części posiedzenia Salę Radnego opuścił radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd
i dalszym posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji Budżetu i Finansów.
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Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o do Referatu Oświaty o przygotowanie
w terminie do końca tego roku informacji, jak kształtowała się liczba etatów nauczycielskich
w poszczególnych placówkach oświatowych.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu uchwały 4 głosami
„za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 3.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Poznańskiego niektórych zadańz zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 24609P — ul. Poznańska w Czapurach i Wiórku.
Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 8 głosami
„za” wniosek nr 4.
Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zaproponował, aby ze względu na późną porę, dyskusję
iiad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półroczu 2012 r. oraz

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r., przenieść
na dodatkowe posiedzenie w dniu jutrzejszym.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadził dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której
2rezygnowała z dodatkowego posiedzenia.

IWNIOSM PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju
Lokalnego.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012-2018.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Mosina na rok 2012.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przejęcie od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 24609P — ul. Poznańska w Czapurach i Wiórku.

1a tym posiedzenie zakończono o godz. 21.00.

proto1oIowala przewodniczył

Joanna Nwaczyk Jerzyja1bierski


