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Protokól nr 47/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbylo się w dniu 23 września 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:
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata
2014-2018, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Poinformował przy
tym, iż podjęcie uchwały nie generuje żadnych kosztów dla gminy, jest to wymóg formalny
i jeśli chodzi o komisję budżetu, nie wymaga opiniowania. W związku z powyższym,
Komisja Budżetu i Finansów nie zaopiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Udzieliła przy tym odpowiedzi na
pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące celu emisji
obligacji komunalnych. Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.
Prowadząca obrady Wiesława Mania zaproponowała, aby kontynuować dyskusję w sprawie
przedmiotowego projektu uchwały, po omówieniu projektowanych zmian w budżecie na 2013
rok.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2013, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Rataj czakiem oraz kierownikiem Referatu Inwestycji Wąjciechem Górnym odpowiedziała
na pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej komisji stałej w powyższej sprawie,
dotyczące m.in.: wpływów z tytułu opłaty adiacenkiej, kwoty 150 tys. zł pochodzącej
z darowizny na cele oświatowe, kosztów inwestycji budowy chodnika na ul. Promowej
w Czapurach, kwoty przeznaczonej na odszkodowania z tytułu wykup gruntu pod drogi,
kwoty przeznaczonej na modernizację budynku przy ul. Sremskiej, kwoty zaplanowanej na
remont nawierzchni ul. Krętej w Czapurach, możliwości „zdjęcia” środków z zadania budowy
kanalizacji deszczowej w Krosinku, możliwości zmniejszenia kwoty zaplanowanej na zadanie
„Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie” z 15 tys. zł do 5 tys. zł, możliwości
realizacji zadania „Budowa przystani wodnej w Rogaliku” w następnym roku budżetowym.

Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby w kwestii kwoty 150 tys. zł
pochodzącej z darowizny na cele oświatowe, skierować zapytanie do poszczególnych
placówek oświatowych o ich najpilniejsze potrzeby.

Radna Małorzata Twardowska oraz radny Jan Marciniak wyrazili własne stanowiska
w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Radny Jan Marciniak zaproponował, aby poddać dogłębnej analizie wydatki
w budżecie Gminy Mosina na rok 2013 i poszukać oszczędności, aby zminimalizować
ewentualną emisję obligacji komunalnych.

Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak stwierdził, iż wspólnie z „inwestycjami”
i ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią Borowiak przeanalizuje „te wszystkie rzeczy”
i „zobaczymy” co się da ewentualnie skorygować z tych wszystkich inwestycji.
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Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” przyjęła w tej sprawie
wniosek nr 1.

Wyżej wymieniona komisja stała uzgodniła, iż nie będzie opiniować projektu uchwały
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, a decyzję radni
podejmą podczas najbliższej sesji, po uzyskaniu dodatkowych informacji w powyższej
sprawie.

Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszej uchwały. Skarbnik
Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła w tej sprawie wyjaśnień.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 8
głosami „za” wniosek nr 2.

Radna Maria Krause udzieliła wyjaśnień w sprawie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Łukasz Kasrrowicz, tak więc odtąd w
dalszym posiedzeniu udział wzięło 9 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 9
głosami „za” wniosek nr 3.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie projektu uchwały
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla
„Majątku Rogalin”, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie 4 głosami „za” przy 3
głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 4.

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny udzielił wyjaśnień dotyczących
projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/1, obręb Mosina, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 9
głosami „za” wniosek nr 5.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące
wykonania wydatków niewygasających z roku 2012, na podstawie materiału, który stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła w tej
sprawie dyskusję, w trakcie której wyjaśnień udzielił kierownik Referatu Inwestycji Wojciech
Górny.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Odpowiedziała także, wraz
z kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym, na pytania zgłoszone w powyższej
sprawie przez członków Komisji Budżetu i Finansów, dotyczące m.in.: przyczyny
oszczędności dokonanych do dowozach szkolnych, wykupu gruntów pod drogi,
pomysłodawcy budowy chodnika na ul. Skrytej. Wyżej wymieniona komisja stała
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie wydatków w budżecie Gminy Mosina na rok
2013 i przygotowanie na najbliższą sesję informacji dotyczącej możliwości korekty
tych wydatków, w celu zminimalizowania emisji obligacji komunalnych.
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2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu

Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla „Majątku Rogalin”.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od
Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 322/1, obręb Mosina.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.10.

protokołowała przeyodniczyła

Joanna Nówaczyk Wiesława Mania


