
RADA MEJSKA
W MOSIE

Protokół nr 40/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,

które odbyło się w dniu 28 stycznia 2013 r.,
w Sali Radnego 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:
Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Adam
Ęjchorst przedstawił aktualny stan prawny dotyczący funkcjonowania towarzystw
budownictwa społecznego i związane z tym konsekwencje. Kserokopia, przekazanej
wcześniej członkom Komisji Budżetu i Finansów, informacji pisemnej na temat
Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. z dnia 16 stycznia
2013 r., stanowi załącznik niniejszego protokołu.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybyli: radny Łukasz Kasprowicz
i radna Małgorzata Twardowska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów udział brało 6 jej członków.
Następnie Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły: wskazania terminu, do którego w budżecie Gminy Mosina musi być
rezerwowana odpowiednia kwota na poręczenie kredytu dla Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego; możliwości dalszej budowy mieszkań przez MTBS;
określenia przewidzianej wytrzymałości pierwszego budynku wybudowanego
przez MTBS; wskazania, czy są jakieś kłopoty z weryfikacją dochodów lokatorów
mieszkań MTBS i czy nie ma zagrożeń, że okaże się, iż mieszkanie zajmuje osoba
o bardzo wysokich dochodach; określenia „pochodzenia” terytorialnego lokatorów
mieszkań MTBS; wskazania, czy zainteresowanie mieszkaniami MTBS wzrosło,
czy utrzymuje się na stałym poziomie; wskazania, czy infrastruktura w postaci
chodników i parkingów jest wystarczająca; wskazania, czy dla dzieci jest jakaś oferta
w postaci placów zabaw; wskazania okresu, w których zostały wybudowane budynki
MTBS i dokonania oceny, czy zostały one dobrze wykonane; kształtowania się kosztów
ogrzewania poszczególnych budynków MTBS i wskazania, czy funkcjonuje dla nich
jakaś centralna kotłownia; wskazania, jak przedstawia się rynek wtórny mieszkań
MTBS i co się dzieje w przypadku zwolnienia takiego mieszkania przez danego
lokatora.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Radnego przybyła radna Maria Krause, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 7 jej
członków.
Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Adam
Ęjchorst poinformował też, że od września 2012 r. istnieje możliwość wykupu mieszkań
wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, jednak jest to
nieopłacalne.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły na temat
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie transportu lokalnego na liniach
autobusowych: nr 527 i nr 651 oraz na linii nr 691 w roku 2013, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu.
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby
dokonania analizy funkcjonowania poszczególnych linii autobusowych na terenie
Gminy Mosina i przyjęła w związku z przedmiotowym projektem uchwały
— 6 głosami „za” — wniosek w powyższej sprawie. Jeden radny nie wziął udziału w tym
głosowaniu.
Katarzyna Barańska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły dotyczące
„Informacji o złożonych wnioskach o uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków
pozabudżetowych oraz efektach tych wniosków, a także o zrealizowanych
i przygotowywanych projektach”, która stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie wraz z burmistrz Zofią Springer udzieliła odpowiedzi na pytania, które
między innymi dotyczyły: wskazania, jak kształtuje się pula środków finansowych
dla Gminy Mosina w ramach „Leadera”; określenia wysokości „pożyczki” dla Gminy
Kórnik z puli środków finansowych przeznaczonych dla Gminy Mosina; określenia
wysokości składki członkowskiej opłacanej przez Gminę Mosina na rzecz „Leadera”;
określenia klucza składania przez Gminę Mosina wniosków do „Leadera” — w jaki
sposób są typowane dane świetlice i ich ilość; możliwości zgłoszenia modernizacji
świetlica wiejskiej w Borkowicach do „Leadera”; wskazania, jak przedstawia się
sprawa dofinansowania ul. Lipowej w Krosinku; wskazania, czy w 2013 r. planowane
są jakieś nasadzenia drzew i krzewów oraz czy są znane konkretne miejsca, w których
te nasadzenia będą dokonywane, w tym — w poszczególnych sołectwach; wskazania,
o jaką infastrukturę sportową chodzi w Czapurach i w Krajkowie, na którą został
złożony wniosek na rok 2013 w ramach Odnowy wsi; wskazania, jak wygląda Mosina
w klasyfikacjach dotyczących poziomu bezrobocia i dochodów gminy na jednego
mieszkańca.
Komisja Budżetu i Finansów w wyniku przeprowadzonej dyskusji, ustaliła i przyjęła
jednogłośnie, czyli 7 głosami „za”, swój plan pracy na rok 2013, który stanowi
załącznik niniejszego protokołu.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW:
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Poznań w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie
transportu lokalnego na liniach autobusowych: nr 527 i nr 651 oraz na linii nr 691
wroku 2013.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.10.

protokolowal przewodniczyła -.---
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