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Protokół nr 45/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 27 maja 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:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na pytania, zadane na

poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wykonania budżetu Gminy
Mosina na 2012 rok.

Wyżej wymieniona komisja stała, dokonała dalszej analizy wykonania budżetu Gminy
Mosina na 2012 r.

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z pytaniem o szczegóły związane z usługą
zbierania padłej zwierzyny. Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak udzielił w tej sprawie
wyjaśnień.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zapoznali się z pytaniami zgłoszonymi przez
radnego Jana Marciniaka dotyczącymi wykonania budżetu za 2012 rok, a także z udzielonymi
odpowiedziami, zgodnie z materiałem pisemnym, który stanowi załącznik niniejszego
protokołu.

Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby w załączniku inwestycyjnym
sprawozdania z wykonania budżetu, w przypadku zadania: budowa chodnika ul. Promowa w
Czapurach, zawrzeć informację o stanie realizacji inwestycji.

Radna Małorzata Kaptur zwróciła się z prośbą, aby w przyszłym roku tak
zaplanować posiedzenia komisji, aby posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdzie formułowany
jest wniosek absolutoryjny, odbyło się po ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
opiniującym sprawozdanie z wykonania budżetu.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 5 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się”, wniosek w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mosina na rok 2012.

Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak oraz kierownik Referatu Inwestycji
Wojciech Górny przedstawili szczegóły dotyczące ftmkcjonowania komunikacji miejskiej na
liniach obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Odpowiedzieli przy tym na
pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej komisji stałej w powyższej sprawie,
dotyczące m.in.: metody i terminu, w którym prowadzony był monitoring przejazdów,
związanej z nim dokumentacji oraz sformułowanych wniosków.

Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą, aby komisja została
zapoznana z wnioskami z kolejnego monitoringu.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie rentowności linii
autobusowych prowadzonych przez ZTM, a także celowości i możliwości jego racjonalizacji.

Barbara Nowak i Marek Tomczak z Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie,
przedstawili szczegóły dotyczące funkcjonowania linii 699. Odpowiedzieli przy tym
na pytania zgłoszone w powyższej sprawie, dotyczące m.in.: ceny biletów, obciążenia linii,
przeprowadzonego monitoringu, firmy przewozowej obsługującej tę linię.

Po tej części obrad, Salę Posiedzeń opuścił radny Jerzy Falbierski, także odtąd
w dalszym posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji Budżetu i Finansów.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące kosztów
utrzymania świetlic wiejskich w 2012 roku, na podstawie materiału, który stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone przez członków wyżej
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wymienionej komisji stałej w powyższej sprawie, dotyczące m.in.: kosztów utrzymania
świetlicy w Czaparach, sposobu ogrzewania świetlicy w Wiórku.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła uwagę na brak w przedstawionym
materiale odniesienia kosztów ogrzewania, do powierzchni świetlic.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące kosztów
zimowego utrzymania dróg na podstawie materiału, który stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Zastępca burmistrza Sławomir Ratąj czak oraz kierownik Referatu Inwestycji
Wojciech Górny odpowiedzieli na pytania zgłoszone przez członków Komisji Budżetu
i Finansów w sprawie stanu gminnych i powiatowych dróg, dotyczące m.in. sposobu
rozliczenia planowanej inwestycji remontu drogi w Bolesławcu.

Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie zgłosili
pytania oraz uwagi w sprawie gospodarowania środkami o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwoty 14 000 EURO. Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk udzieliła
wyjaśnień w powyższej sprawie.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina na rok
2012.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.30.

protoklowala przewodniczyla
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