
RADA MEJA
W MOSE

Protokól nr 4 1/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbylo się w dniu 25 lutego 2013 r.,
w świetlicy wiejskiej w Zabinku.

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:
Zastępca dowódcy JRG 9 Roman Rembielak przedstawił szczegóły dotyczące działalności
jednostki. Odpowiedział przy tym na pytania zgłoszone przez członków Komisji Budżetu
i Finansów, dotyczące m.in.: średniego uposażenia strażaków pracujących w jednostce,
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarn monitoringu wyjazdów i prowadzonych w tym
zakresie statystyk.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące wydatków
poniesionych z budżetu Gminy Mosina na Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2012, według
materiału, który stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, iż wyżej wymieniona komisja stała wnioskowała
o przedstawienie wydatków z rozbiciem na poszczególne jednostki OSP. Stwierdził przy tym,
iż w przedstawionym materiale część środków jest wyszczególniona, ale nie wszystkie.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.
Prowadząca obrady Wiesława Mania zaproponowała, aby komisja, jeśli będzie chciała
„uszczegółowić” przedmiotową informację do przyszłorocznego planu pracy, podała
Skarbnikowi Gminy Mosina koszty, jakimi się interesuje. Zaproponowała także, iż komisja,
może określić to już dzisiaj.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby nad powyższą propozycją zastanowić się
i porozmawiać na kolejnych spotkaniach wyżej wymienionej komisji stałej.
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przyjęła powyższą propozycję. Następnie
zaproponowała pozostałym członkom komisji, aby korzystając z obecności przedstawicieli
jednostek OSP i ich wiedzy z zakresu funkcjonowania tych jednostek, skierować do nich
bezpośrednio pytania.
Radny Waldemar Waliórski zapytał, czy faktury, które są „opisywane” przez komendantów,
są faktycznie potrzebne, bo z tego co on tutaj słyszy, to są duże wątpliwości. Stwierdził,
iż odnosi on wrażenie, że „ktoś tu kogoś oszukuje i chce oszukać, że tu siedzą w pewnym
sensie ludzie, którzy nas oszukują, kupują coś, co jest niepotrzebne, nie wiem, wyrzucają
pewne rzeczy, żeby kupić nowe”.
Audytor Wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła mechanizm ponoszenia kosztów
przez poszczególne OSP.
Radna Małgorzata Twardowska wyjaśniła, dlaczego głosowała ona za przyjęciem wniosku
komisji o podanie wydatków poniesionych z budżetu Gminy Mosina na OSP z rozbiciem
na poszczególne jednostki i dlaczego takie analizy jej zdaniem są potrzebne radnym.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Waldemara Waligórskiego zaprotestowała przeciwko
„takim” insynuacjom, że „my kwestionujemy jakieś wydatki”, a ona absolutnie nie
kwestionuje wydatków.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mosinie Dariusz Piechocki
stwierdził, iż Ochotnicza Straż Pożarna nigdy nie odczuła ze strony Rady Miejskiej, że o nią
nie dba i nie chce ńnansować, za co w imieniu wszystkich strażaków podziękował. Stwierdził
także, iż życzyłby on wszystkim gminom, aby „pod względem pożarowym mieli takich
radnych”.
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Prowadząca obrady Wiesława Mania zakończyła tę część dyskusji.
Audytor Wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła szczegóły dotyczące kosztów
utrzymania budynku przy ul. Sremskiej, w tym kosztów pokrywanych przez PSP.
Burmistrz Zofia Springer wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią Borowiak oraz
Audytorem Wewnętrznym Justyną Kaczmarczyk, odpowiedziała na pytania zgłoszone przez
członków wyżej wymienionej komisji stałej w powyższej sprawie, dotyczące m.in.:
oczekiwań gminy co do negocjacji z PSP w sprawie udziału w kosztach utrzymania budynku
przy ul. Sremskiej, umowy z PSP na użytkowanie pomieszczeń tego budynku.
Naczelnik OSP Pecna Karol Pietruszewski poinformował o wniosku kierowanej przez niego
jednostki o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zapytał przy tym
o opinię radnych w tej sprawie.
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła w powyższej sprawie dyskusję, w trakcie której
naczelnik OSP Pecna Karol Pietruszewski udzielił wyjaśnień dotyczących szczegółów
związanych z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.
Sołtys Sołectwa Żabinko Leszek Tworowski poinformował o złożonym przed rokiem
wniosku OSP Żabinko o nowy samochód — używany Ford Transit i braku w tej sprawie
odpowiedzi. Uzasadnił przy tym konieczność zakupu takiego samochodu.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję na temat strefy płatnego
parkowania, w trakcie których jej członkowie zgłaszali swoje pytania, uwagi w sprawie
obecnego funkcjonowania strefy i propozycje zmian na przyszłość, dotyczące m.in.:
dochodów i wydatków dotyczących strefy, zasadności jej obsługi przez firmę zewnętrzną,
złego oznakowania strefy na ul. Kościelnej, braku parkomatu na ni. Kościuszki, zasadności
obowiązywania tam strefy.
Burmistrz Zofia Springer ustosunkowała się do powyższych pytań i uwag.
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania złożyła wniosek, aby przy ogłaszaniu nowego
przetargu na obsługę płatnej strefy parkowania, wziąć pod uwagę wyłącznie ze strefy miejsc
parkingowych przy ul. Kościuszki.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie 6 głosami „za” przy 3 głosach
„przeciw” wniosek nr 1.
Audytor Wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała przyjęła wniosek, aby stawkę, o której
mowa w przedmiotowy projekcie uchwały, podnieść do 50 zł za m3.
Komisja Budżetu i Finansów komisja stała przeprowadziła w powyższej sprawie dyskusję.
Radny Ryszard Rybicki złożył wniosek, aby stawkę, o której mowa w przedmiotowym
projekcie uchwały, podnieść do 50 zł za m3.
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek, gdyż 7 radnych głosowało
„przeciw”, a 2 radnych — „za”.
Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych 7 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” wniosek
nr2.
Sołtys Sołectwa Żabiriko Leszek Tworowski poinformował o problemie niedokończonego
odcinka wyjazdu sprzed budynku świetlicy wiejskiej w Żabinku.
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli
komisji do pracy w zespole, którego celem będzie przygotowanie projektu uchwały
określającej stopień zaangażowania rzeczowego, organizacyjnego i finansowego Gminy
Mosina w realizację inicjatywy lokalnej.
Radny Jerzy Falbierski zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Rybickiego.
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Radny Marian Jabłoński zgłosił kandydaturę Jana Marciniaka.
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Budżetu i Finansów wyznaczyła radnego
Ryszarda Rybickiego oraz radnego Jana Marciniaka do pracy, w zespole, którego celem
będzie przygotowanie projektu uchwały określaj ącej stopień zaangażowania rzeczowego,
organizacyjnego i finansowego Gminy Mosina w realizację inicjatywy lokalnej, gdyż 7
radnych głosowało „za” tymi kandydaturami, a 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuje, aby przy ogłaszaniu nowego przetargu na obsługę płatnej strefy
parkowania, wziąć pod uwagę wyłączenie ze strefy miejsc parkingowych przy ul.
Kościuszki.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

prot. kołowała prze. odniczyła

Joann owaczyk Wiesława Mania


