
RADA ?EJSKA
W MOS1iE

Protokół nr 49/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 27 listopada 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:
W tym momencie na Salę Posiedzeń przybył radny Jan Marciniak, tak więc odtąd w dalszym
ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 6 jej członków.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak przedstawił ogólne informacje na temat sytuacji,
która doprowadziła do przedstawienia Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2014 roku.
Arkadiusz Andrzejewski z AQUANET S. A. przedstawił szczegóły na temat projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Grażyną Solman z AQUANET
S. A. oraz zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem udzielił odpowiedzi na pytania,
które dotyczyły między innymi: określenia, czy niesprawność części hydrantów,
znajdujących się na terenie gminy Mosina, jest chwilowa, czy Gmina Mosina oraz straż
pożarna ma wiedzę na temat tych hydrantów, które są niesprawne oraz z czego wyrńka ta
niesprawność; określenia wysokości obecnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie gminy Mosina
oraz wysokości obecnej stawki abonamentowej za wodę i za ścieki; określenia sposobu,
w jaki jest weryfikowane zużycie wody na cele przeciwpożarowe; wskazania, czy stawka
„za hydranty” jest taka sama na terenie każdej z gmin, na terenie której działalność prowadzi
AQUANET S. A.; wskazania konsekwencji nieprzyjęcia przez Radę Miejską w Mosinie
proponowanych wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz konsekwencji zmiany przez Radę Miejską w Mosinie wysokości
tych taryf; określenia działań, jakie są podejmowane, aby zachęcić gospodarstwa domowe
na terenie gminy Mosina do podłączenia się do istniejących w ich pobliżu sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wskazania, czy AQUANET S. A. ma jakieś rozwiązania tego problemu;
wskazania, jaki wpływ ma na wysokość proponowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ma Burmistrz Gminy Mosina; wskazania,
czy mosińska oczyszczalnia ścieków ma być rozbudowana.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyła radna Małgorzata Twardowska, tak więc
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 7 jej
członków.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku
z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 3 1.12.2014 r. — 6 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2019,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy ubezpieczenie majątku Gminy
Mosina w poprzednich latach było w podobnej wysokości, czy się zwiększyło; wskazania,
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czy ubezpieczenie obejmuje też urzędników od odpowiedzialności; wskazania, czy nie będzie
już Planu Rozwoju Lokalnego; wskazania, w czym się mieści ubezpieczenie majątku.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołz. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które miedzy innymi
dotyczyły: określenia, czego dotyczy dotacja Wojewody Wielkopolskiego, o której dopiero
dzisiaj Komisja Budżetu i Finansów została poinformowana; wskazania, kogo dotyczy
odprawa emerytalna i w jakich referatach zostaną zatrudnione dwie osoby; określenia,
ile w zeszłym roku Gmina Mosina płaciła za oświetlenie ulic.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2019: 4 głosami „za”,
przy 3 głosach „wstrzymujących się” — wniosek nr 2.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku z projektem
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — 4 głosami „za”,
przy 3 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 3.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła ogólne informacje na temat projekt
budżetu Gminy Mosina na rok 2014. Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Ratąjczakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które w zakresie dochodów projektu budżetu
Gminy Mosina na rok 2014 między innymi dotyczyły: wskazania, czy w roku 2014 zostało
uwzględnione zwiększenie wysokości kwoty dochodów w dziale 020 Leśnictwo, które
nastajMło w roku 2013; uzasadnienia wpisania jako dochodów środków pozabudżetowych
na kilka kapitałochłonnych inwestycji bez oparcia się na dokumentach gwarantujących ich
otrzymanie; wskazania, w jakim procencie są zwracane środki finansowe przeznaczone
na poszczególne inwestycje ze wsparciem środków pozabudżetowych; wskazania, czy tężnia
solankowa może zostać zlokalizowana w Mosinie w sytuacji, gdy środki pozabudżetowe
na ten cel mają zostać pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; wskazania,
z czego wynika wzrost ilości podatników o 500 w okresie 10 miesięcy br., jakich rejonów
gminy Mosina to dotyczy i jaki był ten wzrost w latach poprzednich; wskazania, czy Gmina
Mosina straciła dotację na szkoły wiejskie dla Zespołu Szkół w Krośnie; wskazania, jaką
kwotę należałoby zarezerwować w budżecie na ewentualną spłatę dotacji na szkołę wiejską
dla Zespołu Szkół w Krośnie, otrzymanej w latach poprzednich; wskazania, kto wystąpił
z wnioskiem o realizację zadania pod nazwą „Kształtowanie świadomości i zachowań
ekologicznych — aktywna ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna”; wskazania,
czy środki pozabudżetowe na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion” są już
przesądzone, jakie warunki trzeba spełnić w ramach realizacji tego zadania; wskazania,
czy Gmina Mosina ma jakiś dokument potwierdzający, że budowa świetlicy wiejskiej
w Krośnie otrzyma środki pozabudżetowe na ten cel; wskazania lokalizacji skateparku;
wskazania przyczyn, dla których dochody bieżące za korzystanie z hali sportowych
zlokalizowanych na terenie gminy Mosina zostały zaplanowane na tak wysokim poziomie.
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o wcześniejsze przesłanie pytań
do wydatków projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2014 oraz o zastanowienie się
nad tematyką planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2014. Poprosiła przy tym
o rozważenie, czy nie byłoby lepiej, aby Komisja Budżetu i Finansów w roku 2014
rozpoczynała swoje posiedzenia o godz. 17.00.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośb aby przedstawić kalkulację cen biletów
na liniach autobusowych obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych i sprawdzić,
czy ZUK nie przekroczył uprawnień samodzielnie ustalając ceny tych biletów.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem budżetu Gminy Mosina
na rok 2014 w zakresie dochodów — wniosek nr 4 — 3 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymuj ących się”.
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfdla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okresod 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 — 2019.
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosinana rok 2013.
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2014 w zakresiedochodów.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.05.

protokolowal przewodniczyła

Piotr Sokołowski Wiesława Mania
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