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Protokół nr 35/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 28 listopada 2012 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Budżetu i FinansówJerzy Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałejRady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej EwelinaWaligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie trybui szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramachinicjatywy lokalnej wraz z autopoprawkami, którego kserokopia stanowi załącznikniniejszego protokołu. Następnie ustosunkowała się do wniosku Komisji Inwestycji,Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, zgodnie z którym do końca czerwca 2013 r.miałby zostać przygotowany projekt regulaminu, przyjęty później przez Radę Miejskąw Mosinie, który określałby gradację zadań publicznych wspieranych przez Gminę Mosinaw ramach inicjatywy lokalnej.

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybył radny Jan Marciniak oraz radnyŁukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetui Finansów udział brało 6 jej członków.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na tematpowyższego wniosku.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyła radna Maria Krause, a następnie radnaMałgorzata Twardowska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia KomisjiBudżetu i Finansów udział brało 8 jej członków.
Radny Łukasz Kasprowicz zaproponował, aby rozpatrzyć wprowadzenie możliwościwprowadzenia takiej zmiany, aby chociażby Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnegoi Ładu Przestrzennego dokonywała wyboru inicjatyw lokalnych do realizacji.Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższejsprawie.
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby z paragrafu 4 ust. 4a) załącznikado przedmiotowego projektu uchwały, wykreślić drugi tiret, który wskazujena konieczność dołączania do wniosku organizacji pozarządowych i podmiotówwymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, listy mieszkańców, w imieniu których wniosek jestskładany wraz z ich adresami oraz podpisami wraz z pisemnym oświadczeniemo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawiła przy tym argumentyprzemawiające za tym wnioskiem.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej EwelinaWaliórska zapewniła, że zaproponuje ona zmianę w tym zakresie.
Radny Waldemar Waligórski zaproponował, aby przedmiotową uchwałę przyjąć w takimkształcie, jaki ona ma obecnie, a resztę określić w stosownym regulaminie.Radny Marian Jabłoński wyraził przekonanie, że w projekcie przedmiotowej uchwałypowinno znaleźć się upoważnienie do przygotowania regulaminu oraz zostać określonyjego zakres.
Radna Mątgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, aby do przedmiotowego projektuuchwały wprowadzić stosowny zapis o regulaminie.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi ustaliła,że zdanie drugie w paragrafie 5 ust. 8 załącznika do przedmiotowego projektu uchwały
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otrzyma brzmienie: „Zarządzenie winno zostać wydane najpóźniej w terminie do 30 dniod daty podjęcia uchwały budżetowej”, a drugi tiret w paragrafie 4 ust. 4a) załącznikado przedmiotowego projektu uchwały przekształcić w taki sposób, aby do wnioskudołączać listę mieszkańców z ich adresami oraz podpisami wraz z pisenanymoświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylkow przypadku, gdy w ich imieniu składany jest wniosek.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej EwelinaWaligórska zapewniła, że na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej przedstawi stosowny zapiso regulaminie.
Komisja Budżetu i Finansów w związku z projektem uchwały w sprawie trybui szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramachinicjatywy lokalnej, przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosekun.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektuuchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego wraz ze zmianami, któregokserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie zastępca burmistrzaSławomir Rataj czak udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:wskazania przyczyn, dla których w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2018znalazła się pusta rubryka.
Radny Jan Marciniak wyraził nadzieję, że w ramach prac nad budżetem, Wieloletni PlanInwestycyjny na lata 2007-2018 zostanie uszczegółowiony: będzie bardziej przejrzysty,czytelny i bardziej komunikatywny dla każdego, kto jest nim zainteresowany. Mieszkaniecdanej wsi, osiedla, danej ulicy powinien bowiem być poinformowany, że do roku 2018na danej ulicy, w danej wsi będzie cokolwiek realizowane.
Komisja Budżetu i Finansów w związku z projektem uchwały w sprawie aktualizacji PlanuRozwoju Lokalnego, przyjęła 5 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”—wnioseknr2.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektuuchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata2012 — 2018, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następniezastępca burmistrza Sławomir Rataj czak udzielił odpowiedzi na pytania, które międzyinnymi dotyczyły: wskazania, czy to, że obecnie został położony asfalt w Krosinkuoznacza, że na wiosnę w niektórych miejscach z powodu kontynuowania prackanalizacyjnych trzeba będzie go rozebrać i na jakich ulicach to będzie miało miejsce.Komisja Budżetu i Finansów w związku z projektem uchwały w sprawie zmianyWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 — 2018, przyjęła 5 głosami„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” — wniosek nr 3.Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektuuchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012, którego kserokopiastanowi załącznik niniejszego protokołu. Udzieliła przy tym wraz z burmistrz ZofiąSpringer odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania przyczyn,dla których czynsze za obwody łowieckie wpisywane są w leśnictwie; wskazania zadania,na realizację którego Gmina Mosina nie uzyskała dotacji ze środków zewnętrznych;wskazania, czy nie zostały podwyższone opłaty z tytułu dzierżawy; wskazania dokumentu,na podstawie którego zadanie w ramach działu 630 zostało wprowadzone do budżetu;wskazania, czy w wydatkach działu Oświata zostanie uwzględniona kwota ze zwiększonejsubwencji oświatowej; wskazania przyczyn, dla których ponownie zwiększone są środkifinansowe na świetlice szkolne; wskazania, czy wzrost wydatków na wynagrodzeniai pochodne w oświacie jest związany tylko i wyłącznie z ustawowym podniesieniemuposażenia; braku części zarządzeń burmistrza dotyczących zmian budżetowych na BłP-je;zdejmowania środków finansowych z wydatków majątkowych.
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Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie możliwościwykorzystania środków finansowych — z puli przeznaczonej na program profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych — na funkcjonowanie świetlic szkolnych.Burmistrz Zofia Springer zaproponowała, aby jedno posiedzenie Komisji Edukacji,Kultury i Sportu, czy Komisji Budżetu i Finansów łub wspólne posiedzenie wyżejwymienionych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie poświęcić kosztom oświatyna terenie Gminy Mosina, bo może ona odpowiedzialnie stwierdzić, że „mamy”całkowicie nieracjonalną sieć szkół. Wyraziła przy tym przekonanie, że powinien zostaćwykonany audyt sieci szkół Gminy Mosina, a poza tym koszty w oświacie zwiększa zbytniska liczba dzieci w klasach oraz dowożenie dzieci do szkół realizowane w zakresieszerszym niż wskazują na to stosowne przepisy.
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższychsprawach.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związkuz projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012, przyjęła4 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 4.Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przypomniała, że 25 października br. RadaMiejska w Mosinie podjęła uchwałę, na mocy której miano udzielić z budżetu GminyMosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej,z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitalw Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, myjki na blok operacyjnyi sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny — w wysokości 20.000,00 zł.Poinformowała przy tym, że tymczasem faksem wpłynęło pismo z Starostwa Powiatowegow Poznaniu, zgodnie z którym aktualnie szpital ten nie ma potrzeby zakupu myjki na blokoperacyjny. W związku z tym jest prośba, aby zmienić treść przedmiotowej uchwały,pozostawiając jedynie zapis o przeznaczeniu dotacji na zakup sprzętu laparoskopowegona oddział chirurgiczny.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższejsprawie, w wyniku której przyjęła jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” — wniosek nr 5.Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły dotyczące projektuuchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowaniaza grunt przejęty pod drogę gminn którego kserokopia stanowi załącznik niniejszegoprotokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:wskazania, czy grunt, który ma zostać przejęty przez wnioskodawców, znajduje się tam,gdzie są garaże i czy w konsekwencji garaże te i trafostacja zostaną rozebrane; wskazania,jak przedstawia się sprawa własności boksów, które tam się znajdują i czy poniesionena nie przez gminę nakłady w rozliczeniach zostaną zwrócone; wskazania, czy zostałokreślony termin rozbiórki tych garaży; wskazania, co się stanie z dębem, który rośniena tym terenie; wskazania, czy gmina czerpała jakieś korzyści z tytułu tego, że na jejterenie była trafostacja.
Komisja Budżetu i Finansów w związku z projektem uchwały w sprawie przyznanianieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminn%przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” — wniosek nr 6.
W tym momencie Salę Posiedzeń opuściła radna Małgorzata Twardowska, tak więc odtądw dalszym ciu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 7 jejczłonków.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak stwierdziła, że temat przewidziany w planiepracy Komisji Budżetu i Finansów na dzisiejsze posiedzenie tejże komisji, który dotyczyzapoznania się ze strukturą wynagrodzeń — zlecenia, dzieło itp. we wszystkich jednostkachorganizacyjnych, jest tematem bardzo szerokim i oczekiwałaby sprecyzowania,co Komisję Budżetu i Finansów interesowałoby.

3



Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższejsprawie, w wyniku którego ustalono, że powyższy temat zostanie wprowadzony do planupracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2013 — w marcu 2013 r.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektuuchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 —2018oraz projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013, ze szczególnym uwzględnieniemdochodów.
Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2013około 80 % wzrostu wpływów podatkowych pochłaniają wynagrodzenia i pochodne.Poza tym wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2012 wzrastają o przeszło2.500.000,00 zł.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz radnym Janem Marciniakiemprzeprowadziła polemikę na temat celowości porównywania wynagrodzeń i pochodnychw roku 2012 z wynagrodzeniami i pochodnymi przewidzianymi w projekcie budżetuGminy Mosina na rok 2013.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na pytania, które międzyinnymi dotyczyły: wskazania, czy wpływy z różnych opłat w przedszkolach są wpływamiza żywność; wskazania, czym są wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.700.00 złw załączniku nr 11 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowychkryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywylokalnej wraz z poprawkami, zgodnie z którymi zdanie drugie w paragrafie 5 ust. 8załącznika do projektu tej uchwały otrzyma brzmienie: „Zarządzenie winno zostaćwydane najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podjęcia uchwały budżetowej”,a drugi tiret w paragrafie 4 ust. 4a) załącznika do projektu tej uchwały przekształconyzostanie w taki sposób, aby do wniosku dołączać listę mieszkańców z ich adresamioraz podpisami wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych tylko w przypadku, gdy w ich imieniu składany jest wniosek.2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu RozwojuLokalnego.

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 —2018.
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyMosina na rok 2012.
5. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosiniez 25 października br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PowiatuPoznańskiego, na mocy której Gmina Mosina udzieliłaby pomocy finansowejw wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością, sprzętu laparoskopowego.
6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomościzamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protokołował przewo

Piotr Sokołowski Jerzj,ła1bierski
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