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Protokól nr 48/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyto się w dniu 28 października 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 lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu

uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu pt. „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina” o numerze WND-POKL.09.01.01-
30-045/13 współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Następnie wraz kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem
Górnym odpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez uczestników
posiedzenia, dotyczące m.in.: szansy pozyskania środków w roku 2013, wkładu pieniężnego
i niepieniężnego.

Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem, czy Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu opiniowała „ten temat”. Przewodnicząca wyżej wymienionej komisji stałej
Małgorzata Kajtur poinformowała, iż komisja została z tym zapoznana po pozyskaniu przez
gminę środków. Radna Małgorzata Twardowska wyraziła pogląd, iż komisja powinna być
informowana o takich działaniach gminy przy ich podejmowaniu. Komisja Budżetu
i Finansów przeprowadziła w powyższej sprawie dyskusję.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” wniosek nr 1.

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły dotyczące
projektu uchwały w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedział przy tym na pytania zgłoszone powyższej sprawie przez członków
wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: informacji dla pasażerów, porównania
proponowanych kwot do stosowanych w innych gminach, modyfikacji trasy Dymaczewo
Nowe — Poznań. Komisja zwróciła uwagę, aby informacja dotycząca wysokości opłaty
dodatkowej zamieszczona została w czytelnej formie w „Merkuriuszu Mosińskim”.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie przedmiotowego
projektu uchwały, wyniku której jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” przyjęła wniosek nr 2.
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się z pytaniem o realizację drogi w Bolesławcu według
umowy partnersko — prywatnej. Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny udzielił
wyjaśnień w tej sprawie. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję
w sprawie możliwości prawnych realizacji takiej inwestycji.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie zgłosili pytań do przekazanej
im informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 r., która stanowi załącznik niniejszego
protokołu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.



Radny Marian Jabłoński stwierdził: „Szkoda, że nie ma tu nikogo z burmistrzów, no
bo w zasadzie by mnie jedna rzecz interesowała, bo jakieś tło ta uchwała ma, jakiś plan jest,
ja bym chciał poznać przesłanki, co się dzieje, że oto nagle kiedy potrzeby rosną, kiedy się
wydatki bieżące do wpływów zbliżają, my że tak powiem mówimy stop z podatkami. No
chyba, to tylko jest taka jedyna odpowiedź, ale, no chyba, że jest jakiś inny pomysł na wzrost
dochodów nie wiem, może ze sprzedaży mienia i oczywiście jest pani skarbnik, a pani
skarbnik przecież no nie jest od polityki, prawda, pani skarbnik tłumaczy, natomiast ta osoba,
która tu powinna być i nam, że tak powiem się z tego, z tych swoich zamierzeń i planów
wytłumaczyć w cudzysłowie, przekazać, jej nie ma. Proszę państwa, ze smutkiem odnotowuję
kolejną komisję, na której nikogo nie ma. Na komisji edukacji pan wiceburmistrz
Krzyżanowski odsyła nas ustami kierownika referatu oświaty do Internetu. No proszę
państwa skandal, to jest po prostu upadek rady. Myśmy nie wiem, jesteśmy w bagnie. Radny
dowiaduje się z facebooka wiceburmistrza o tym, że coś tam się stało. No po prostu jesteśmy
kompletnie marginalizowani, oczywiście za wolą i za przyzwoleniem określonej części
radnych. No proszę państwa, jaką my jesteśmy radą. My powinniśmy tu wydyskutować i
powiedzieć jak ma być. Tymczasem my tu w kategoriach jakiś pobożnych życzeń, co być
powinno — od kogo to zależy. No proszę państwa, jest jedna osoba, która za pośrednictwem
co najmniej 11 osobiście znanych mi osób, że tak powiem robi co chce mówiąc krótko.
Można by było jeszcze podsumować w ten sposób i odwołać się do tego, co mówi Marcin
Daniec, że robią cholery co chcą. No proszę państwa, takie są głosy, tak społeczeństwo nas
ocenia.”

Radna Małgorzata Twardowska zgłosiła propozycję, aby wysokość stawki podatku
od nieruchomości na rok 2014 od powierzchni gruntów pozostałych, wzrosła w stosimku do
roku 2013 o 0,01 zł za 1 m2. Wyżej wymieniona komisja stała odrzuciła powyższą
propozycję 4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu uchwały
4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 3.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Budżetu i Finansów
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję, w wyniku której 7 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się” przyjęła wniosek nr 4.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2014, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła w tej
sprawie dyskusję, w wyniku której 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się” przyjęła wniosek nr 5.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok
2014, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Budżetu
i Finansów przeprowadziła w tej sprawie dyskusję, w wyniku której 7 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 6. Jeden radny nie wziął udziału w tym
głosowaniu.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie miesięcznej diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła w tej sprawie dyskusję, w wyniku której 5
głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek nr 7.
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Komisja Budżetu i Finansów otrzymała materiały na temat struktury wynagrodzeń we
wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, które stanowią załącznik niniejszego
prolokolu. Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak odpowiedziała na pytania zgłoszone
w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.
zawierania z pracownikami dodatkowych umów o pracę, kategorii zaszeregowania osoby
zatrudnionej jako pomoc administracyjna, różnic zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń
w stosunku do danych sprzed 2 lat, przyczyny różnic w uposażeniu kierowników. Wyżej
wymieniona komisja stała przeprowadziła w przedmiotowej sprawie dyskusję.

Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała, iż wszystkie tegoroczne wnioski
komisji, zostały zrealizowane.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Radosne przedszkolaki
w Gminie Mosina” o numerze POKL.09.0 1.01-3 O-045/13 współfinansowanego prze
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania
w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok 2014, w wysokości zaproponowanej przez Burmistrza
Gminy Mosina.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na rok 2014, w wysokości zaproponowanej przez
Burmistrza Gminy Mosina.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na
rok 2014, wysokości zaproponowanej przez Burmistrza Gminy Mosina.

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014, w kwocie zaproponowanej
przez Burmistrza Gminy Mosina.

7. Komisja pozytywie opiniuje projekt uchwały w sprawie miesięcznej diety dla
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mosina.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20.

protokłowala prźeyodniczyła
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Joanna No czyk Wiesława Mania


