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Protokół nr 86/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2022 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie nr 110 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:05 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława 
Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia, jednocześnie 
wskazując, iż kolejność tematyki zostanie zmieniona i w pierwszej kolejności omówiony 
zostanie w ramach spraw bieżących wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką 
pw. Św. Augustyna w Czapurach w sprawie wsparcia zapewnienia miejsca/lokalu 
do gromadzenia żywności np. w postaci kontenera. 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna w Czapurach Rafał Cywiński 
odniósł  się do złożonego pisemnie wniosku oraz przedstawił informację na temat działalność 
Parafii na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebującym przy współpracy z Caritas Poznań 
oraz bankiem Żywności w Poznaniu. Jednocześnie wskazał, iż Parafia uczestniczy 
w Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ponadto między innymi 
poinformował o liczbie osób korzystających z pomocy, którą oferują. Następnie 
odniósł  się  do problemów związanych z brakiem stałego miejsca na przechowywanie 
żywności, informując przy tym, iż obecnie wykorzystywane na ten cel jest małe 
pomieszczenie znajdujące się w piwnicy, które użycza Koło Wędkarskie. Jednocześnie zwrócił 
uwagę na problemy jakie wynikają z lokalizacji pomieszczenia. Następnie między innymi 
zwrócił się z prośbą o zakup lub wynajem przez Gminę Mosina kontenera w celu 
przechowywania żywności i gromadzenia dokumentacji wynikającej z działalności Caritasu, 
wskazując przy tym na wagę prowadzonej pomocy. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− wniosku podjętego przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w sprawie 
dokonania oceny stanu prawnego umowy najmu budynku w Czapurach, w którym 
mieści się apteka wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia tej umowy, 

− możliwości przeznaczenia pomieszczenia, którego dotyczył wyżej wymieniony 
wniosek Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, na przechowywanie 
żywości, 

− dwóch koncepcji lokalowych na przechowywanie żywności, jednej dotyczącej zakupu 
lub wynajmu kontenera, drugiej dotyczącej wykorzystania na ten cel pomieszczenia 
w budynku gminnym zlokalizowanym w Czapurach, 

− miejsca docelowego, na którym miałby zostać postawiony kontener, 

− możliwości uzyskania pomocy w zakresie lokalowym z innych instytucji i działań 
Parafii w tym zakresie, 

− dotychczasowych miejsc składowania żywności, jej ilości oraz odbiorców udzielanej 
pomocy, 

− możliwości przeznaczenia środków finansowych na zakup kontenera z funduszu 
sołectw należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna w Czapurach, 
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− wysokości funduszu sołeckiego, procedury składania wniosków w zakresie 
przeznaczenia funduszu sołeckiego oraz potrzeby poinformowania Sołtysów 
o przedstawionej propozycji oraz mieszkańców sołectw na Zebraniu Wiejskim, 

− kwestii prawnych związanych z użyczeniem Parafii w Czapurach kontenera będącego 
własnością Gminy,  

−  konieczności i możliwości podłączenia kontenera do sieci energetycznej, bieżącego 
użytkowania kontenera przez Parafię oraz sposobu rozliczania tej kwestii, 

− potrzeby przeanalizowania przez Gminę Mosina możliwości udzielenia pomocy 
w zakresie lokalowym na gromadzenie żywności, zarówno pod względem 
finansowym, jak i prawnym, 

− możliwości i sposobu udzielania pomocy żywnościowej dla osób najbardziej 
potrzebujących, organizowanej przez Caritas przy współpracy Parafii w Czapurach 
oraz potrzeb mieszkańców gminy Mosina w tym zakresie,  

− dokumentacji prowadzonej przez Caritas oraz konieczności i okresu jej 
przechowywania. 

W dyskusji udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna w Czapurach Rafał 
Cywiński, prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Ziemowit Maląg, radna Jolanta 
Szymczak, przedstawiciel Caritas w Czapurach [zanonimizowano], radna Elżbieta Jarecka, 
radny Dominik Michalak, radny Andrzej Raźny, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
radny Jan Marciniak oraz radna Izabela Demska. 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek-Orwat odnosząc się do tematu 
posiedzenia „Zaawansowanie przetargów w roku bieżącym” między innymi wskazała, 
iż pisemna informacja, która została przekazana członkom Komisji Budżetu i Finansów 
w zakresie wskazanego tematu uległa zmianom, gdyż dotyczyła przebiegu postępowań, 
których wnioski o wszczęcie procedury zostały złożone do dnia 25 sierpnia 2022 r. Następnie 
omówiła przebieg postępowań dotyczących: modernizacji placów zabaw na terenie gminy 
Mosina - trzy części; budowy odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku; 
budowy ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez 
nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment); projektu ciągu 
komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno; dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego GCBA 5/32 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach; budowy 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina - część I; zakupu mebli na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, część I - wykonania i dostawy oraz montażu mebli biurowych 
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz część II -dostawy 15 foteli biurowych 
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie; bieżącego utrzymania terenów zieleni publicznej 
w gminie Mosina - koszenie poboczy, dróg i ulic oraz terenów zieleni, część I i część II; 
dowozu uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 
2022/2023; budowy ul. Dembowskiego w Mosinie; modernizacji boiska przy Szkole 
Podstawowej w Krośnie; zakupu i dostawy przenośnych komputerów w ramach realizacji 
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty 
PPGR”; dostawy ubrań specjalnych dla jednostek OSP Gminy Mosina, część II, zakupu mebli 
dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku oraz zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły 
Podstawowej w Rogalinku. Ponadto poinformowała, iż do Biura Zamówień Publicznych 
wpłynął nowy wniosek o wszczęcie procedury postępowania przetargowego w zakresie 
bieżącego utrzymania terenów zieleni oraz wskazała, iż w przygotowaniu jest wniosek 
o ponowne wszczęcie procedury postępowania przetargowego w zakresie dostawy ciężkiego 
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samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radzewicach. Jednocześnie w trakcie swojego wystąpienia wraz z Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Adamem Ejchorstem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem 
Łukowiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzieliła odpowiedzi 
na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy Gmina otrzymała zgodę 
na przedłużenie zadania/dofinansowania na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach; wskazania, czy w zakresie 
przetargu dotyczącego bieżącego utrzymania terenów zieleni publicznej w gminie Mosina, 
w umowach zawarte zostały pełne kwoty oraz wskazania, czy w przypadku niewykorzystania 
pełnych środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zieleni będzie możliwość 
ich wycofania i kiedy będzie informacja na temat wysokości niewykorzystanych środków; 
wskazania, z czego wynika różnica w datach podpisania umów na zakupu mebli na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie części I, czyli wykonania i dostawy oraz montażu 
mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz części II, czyli dostawy 15 
foteli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz wskazania, czy umowy 
dotyczą mebli dla Referatu Oświaty i Sportu oraz Urzędu Stanu Cywilnego oraz kiedy będzie 
możliwość przeprowadzenia wyżej wymienionego Referatu i Urzędu Stanu Cywilnego 
do budynku nr II; wskazania, czy z uwagi na późne ogłoszenie postepowania przetargowego 
na dowóz uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok 
szkolny 2022/2023, dzieci pierwszego września pojadą do szkoły autobusami, wskazania jaka 
została wynegocjowana cena w zakresie dowozu uczniów Gminy Mosina do szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 oraz wskazania jaki był koszt 
dowozu uczniów w zeszłym roku szkolnym, wskazania, z czego wynika wzrost ceny dowozu 
uczniów do szkoły w bieżącym roku szkolnym w stosunku do roku poprzedniego, wskazania, 
czy w roku bieżącym zwiększono ilość kursów autobusów szkolnych, które wpływają na 
zwiększenie kosztów; wskazania, czy postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji 
placów zabaw na terenie gminy Mosina dotyczyło wszystkich placów zabaw, w tym placów 
zabaw placówek oświatowych oraz wskazania, kto i na jakiej podstawie decyduje 
o modernizacji poszczególnych placów zabaw; wskazania, czy Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie Sp. z o.o. złożył ofertę w zakresie postępowania przetargowego dotyczącego 
bieżącego utrzymania terenów zieleni w gminie Mosina, wskazania, czy przetarg 
na utrzymanie zieleni na terenie miasta Mosina dotyczył wszystkich terenów zielonych 
w mieście, które były koszone w latach poprzednich, wskazania, czy łączna wartość umów 
odejmująca dwie części przetargu stanowi całą należność za koszenie terenów zielonych, 
wskazania, ile razy w roku tereny te będą koszone oraz wskazania, czy w zakres tych umów 
wchodzą tereny wiejskie oraz wskazania, czy zakres koszenia będzie zgodny z ustaleniami 
z poszczególnymi sołectwami, wskazania, czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
poinformował dlaczego nie przystąpił do przetargu, wskazania dlaczego umowy na 
pielęgnację zieleni podpisywane są dopiero 18 sierpnia br, wskazania jakie są ustalone stawki 
koszenia za m2, wskazania, czy oszczędności w zakresie przetargu na zieleń zostaną 
przeniesione na inne zadania; wskazania, czy zwrócono się z pismem do Spółki Aquanet 
o wymianę rur na ul. Dembowskiego; wskazania do kogo jest skierowany projekt pod nazwą 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR”, wskazania, 
jakie były kryteria udziału w programie oraz wskazania, czy jest to pierwsza akcja tego typu, 
wskazania, w jakiej wysokości przeznaczone są środki w Gminie Mosina na realizację tego 
projektu oraz wskazania, czy środki te pochodzą ze środków rządowych i jaki procent można 
uzyskać dofinansowania, a także wskazania, kto dokonuje weryfikacji spełnienia kryterium 
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projektu, wskazania, kiedy zostanie ogłoszony przetarg w zakresie tego postępowania oraz 
wskazania, czy Gminę Mosina obliguje w tym zakresie określony termin; wskazania, jakie są 
przyczyny, że postępowanie przetargowe dotyczące dostawy ubrań specjalnych dla 
jednostek OSP Gminy Mosina, część II jest w trakcie przygotowania; wskazania, kiedy będzie 
ogłoszony przetarg na zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku i na zakup sprzętu 
komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku; wskazania, czy to co jest wskazane 
w planie postępowań odnośnie Szkoły Podstawowej w Rogalinku dotyczy całego 
zapotrzebowania tej placówki; wskazania, kto decyduje o kolejności zgłoszeń do przetargów; 
wskazania, w jaki sposób można wesprzeć Biuro Zamówień Publicznych w bieżącej pracy 
oraz wskazania, ile pracowników powinno być zatrudnionych w Biurze Zamówień 
Publicznych w celu sprawnego działania; wskazania, czy firma, która wygrała przetarg na 
wykonanie zadań realizowanych w ramach Polskiego Ładu przedstawiła już harmonogram 
prac oraz wskazania, czy wyznaczono pracownika z Urzędu Miejskiego w Mosinie, który 
będzie nadzorował realizacje tych zadań. 
W trakcie tego wystąpienia, radny Dominik Michalak między innymi zwrócił się z prośbą 
o przekazanie szczegółowej informacji dotyczącej negocjacji i ustalonych kosztów w zakresie 
dowozu uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 
2022/2023. Radny Andrzej Raźny między innymi wyraził swoją opinię na temat braku udziału 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w przetargu na bieżące utrzymanie 
terenów zieleni publicznej w gminie Mosina. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o 
przedstawienie analizy porównawczej kosztów poniesionych na koszenie terenów zielonych 
w gminie Mosina, które wykonał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie 
poprzedniej umowy, z ofertową ceną tegorocznego przetargu. Ponadto zwrócił wagę na brak 
przekazania sprawozdań finansowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Mosinie 
oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Radna Jolanta Szymczak 
oraz radna Elżbieta Jarecka wyraziły swoją opinię na temat wzrostu kosztów dowozu 
uczniów Gminy Mosina do szkół. Radny Roman Kolankiewicz wskazał, iż temat dotyczący 
postępowania przetargowego i kosztów związanych z dowozem uczniów Gminy Mosina do 
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie podjęty 
na posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. Jednocześnie zwrócił 
się z prośbą o przekazanie stosownych materiałów i informacji w przedmiotowej sprawie. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o przekazanie radnym Rady 
Miejskiej w Mosinie harmonogramu pracy, które będą realizowane w ramach Polskiego 
Ładu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wskazała, iż od ostatniego posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Burmistrz Gminy Mosina nie wydał żadnego zarządzenia dotyczącego 
zmiany uchwały budżetowej. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła uwagę, iż Komisja Budżetu i Finansów 
otrzymała stosowne materiały dotyczące tematów posiedzenia: „Sprawozdania dot. 
wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach 
budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach” oraz „Wydatki bieżące - 
analiza 2022 r. dział 750, 754”. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące 
przekazanej informacji o przebiegu wykonania wydatków w działach 750 i 754 budżetu 
Gminy Mosina za I półrocze 2022 r, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy z braku 
wykonania wydatków bieżących w niektórych pozycjach w całości lub w znacznym stopniu, 
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wynikają oszczędności; wskazania dlaczego wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja 
Publiczna, Rozdział - Rady Gminy, dotyczące zakupu energii mają zerowe wykonania 
oraz wskazania, czy jest możliwość dokonania przesunięcia w ramach tego działu; wskazanie, 
z czego wynika tak niskie wykonanie wydatków bieżących w Dziale 750 w rozdziale -Urzędy 
Gmin w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wskazania, czy w ramach tego 
paragrafu będą oszczędności; wskazania, czego dotyczy wydatek ujęty w wyżej 
wymienionym rozdziale w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, pod nazwą „zapłata 
za wtyki”; wskazania, czy w związku z wykonaniem wydatków bieżących w Dziale 750, 
rozdział - Urzędy Gmin w zakresie zakupów środków żywności na poziomie tylko 15%, 
wystąpią w tej pozycji oszczędności oraz wskazania, czy zaplanowano w późniejszym okresie 
większe wydatki na zakup środków żywności oraz wskazania dlaczego wydatki bieżące w tym 
rozdziale w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz dotyczące podróży 
służbowych zagranicznych, mają zerowe wykonanie, wskazania, co oznacza wydatek ujęty 
w tym rozdziale pod nazwą „nagrody okolicznościowe”, wskazania, komu i za jaką pracę 
Gmina ponosi wydatki w tym rozdziale w pozycji wynagrodzenia bezosobowe w zakresie 
sprzątania oraz przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina 
(Przedszkole nr 4 w Mosinie), wskazania, czego dotyczą ujęte w pozycji zakup usług 
pozostałych: usługi informatyczne oraz wydatki dotyczące pozycji pod nazwą doradztwo 
w rozliczeniu projektów, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły 
w Daszewicach; wskazania, z czego wynika zerowe wykonanie wydatków bieżących w Dziale 
750, rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: składek 
na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu 
usług obejmujących tłumaczenia oraz dotyczących podróży służbowych zagranicznych; 
wskazania, z czego wynika tak niskie wykonanie wydatków bieżących w Dziale 750, rozdział - 
Pozostała działalność w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi 
zakup kwiatów, zniczy, boxów upominkowych oraz dotyczących podatku od nieruchomości; 
wskazania czego dotyczą wydatki bieżące ujęte w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne, pod nazwą „zakup usług 
telekomunikacyjnych” oraz wskazania dlaczego jest tak niskie wykonanie tego wydatku; 
wskazania dlaczego wydatki bieżące w Dziale 754, rozdział - Obrona cywilna mają zerowe 
wykonanie; wskazanie dlaczego jest tak niskie wykonanie wydatków bieżących, płacowych 
w Dziale 754, rozdział - Straż gminna (miejska) oraz wskazania, czy w związku z powyższym 
zmniejszył się skład osobowy w Straży Miejskiej w Mosinie, wskazania dlaczego wykonania 
wydatków bieżących w wyżej wymienionym rozdziale w zakresie pozycji: zakup energii, jest 
na tak niskim poziomie, to jest 0,86% oraz wskazania czego dotyczą wydatki ujęte w tym 
rozdziale w pozycji: zakup usług zdrowotnych; wskazania, z czego wynika zerowe wykonanie 
wydatków bieżących w Dziale 754, rozdział - Zarządzanie Kryzysowe w zakresie: zakupu 
środków żywności, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wynagrodzenia osobowego 
pracowników oraz wskazania, czy część środków zaplanowanych na wynagrodzenia 
przeksięgowana zostanie na wynagrodzenie pracownika zajmującego się koordynacją zadań 
związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy; wskazania, co się kryje pod pozycją zakup usług 
pozostałych ujętą w Dziale 754, rozdział - Pozostała działalność. 
W trakcie tego wystąpienia radny Roman Kolankiewicz zwrócił się z prośbą o sprawdzenie 
i  przekazanie wyjaśnień dotyczących zerowego wykonania wydatków bieżących w Dziale 
750, rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: składek na 
ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług 
obejmujących tłumaczenia oraz dotyczących podróży służbowych zagranicznych. Radny 
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Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat wydatków bieżących poniesionych w ramach 
działu 750, rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie pozycji 
dotyczącej zakupu usług pozostałych oraz na temat zlecenia działań koordynowania zadań 
związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy pracownikowi Referatu Promocji i Kultury. Radna 
Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat sposobu sporządzenia informacji 
o przebiegu wykonania wydatków w działach 750 i 754 budżetu Gminy Mosina. Jednocześnie 
wskazała na potrzebę przekazywania pisemnej informacji w zakresie autopoprawek 
wprowadzanych do budżetu Gminy Mosina podczas sesji Rady Miejskiej.  
W trakcie tego wystąpienia posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścili kolejno: radny 
Ziemowit Maląg oraz radny Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 7 jej 
członków. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów otrzymała 

stosowne materiały do tematu posiedzenia dotyczącego stan osobowy pracowników 

w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego 

gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie między innymi zwróciła uwagę, iż w jej 

ocenie z otrzymanych dokumentów wynika, iż jest problem z obsadzeniem wolnych etatów 

w Urzędzie Miejskim we Mosinie. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w trakcie której 

poruszono między innymi tematy:  

− wolnych etatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  

− naborów prowadzonych do Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

− problemu związanego z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Mosinie osób 

po studiach inżynieryjnych, 

− obecnego stanu osobowego w poszczególnych Referatach Urzędu Miejskiego 

w Mosinie,  

− sposobu prowadzenia rekrutacji na stanowiska pomocy administracyjnej, 

− naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, 

− braku ujęcia w przekazanych materiałach informacji na temat zatrudnienia prezesów 

spółek, 

− zabezpieczenia kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych na terenie gminy 

Mosina. 

W trakcie dyskusji radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji 

odnośnie stanu zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Natomiast prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o przekazanie 

Burmistrzowi Gminy Mosina Przemysławowi Mielochowi zapytania, na które oczekuje 

odpowiedzi, dotyczące wskazania, czy została podjęta decyzja o zakończeniu umowy 

z obecnym Prezesem Spółki „Park Strzelnica”.  

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Zastępca Burmistrza Gminy 

Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radna Izabela 

Demska oraz radna Jolanta Szymczak. 

Następnie w ramach spraw bieżących Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi odbyła 
dyskusję dotyczącą pisma Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha w sprawie 
przekazania przez Radę Miejską w Mosinie informacji odnośnie zasad funkcjonowania 
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funduszu remontowego jednostek oświatowych lub programu będącego podstawą 
uruchomienia środków z tego funduszu. 
Udział w dyskusji wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radny Roman Kolankiewicz, prowadząca 
obrady Wiesława Mania, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radny Jan 
Marciniak, radna Jolanta Szymczak oraz radny Andrzej Raźny. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż radny Jan Marciniak przekazał Komisji 
Budżetu i Finansów uwagi dotyczące procedury uchwalania budżetu. Jednocześnie między 
innymi zwróciła się z prośbą do członków Komisji Budżetu i Finansów o zapoznanie się 
z przekazanymi uwagami oraz poinformowała, iż temat ten omówiony zostanie na kolejnym 
posiedzeniu wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:55. 

protokołowała przewodniczyła  

(-) Anita Ćwiklińska (-) Wiesława Mania 


