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Protokół nr 96/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 r., 

w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4 

Posiedzenie otworzyła o godz. 19:00 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które znajdują się 
w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia. Jednocześnie 
między innymi zwróciła uwagę, iż na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, 
które odbyło się w dniu 13 grudnia br. szczegółowo zostały omówione tak zwane wydatki 
niewygasające. Następnie między innymi wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów 
w pierwszej kolejności zaopiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu 
finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania, gdyż podjęcie ww. uchwały ma wpływ na projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski odnosząc się do projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania, wskazał 
na konieczność wprowadzenia korekty w zestawieniu zadań niewygasających. Jednocześnie 
między innymi zapewnił, iż projekt uchwały z wprowadzoną autopoprawką zostanie 
przekazany Radzie Miejskiej w Mosinie. Następnie przedstawił autopoprawkę, jaką 
wprowadzono do omawianego projektu uchwały. Jednocześnie udzielił odpowiedzi 
na pytanie, które dotyczyło wskazania, jakiego zadania dotyczy umniejszenie kwoty 
oraz wskazania o jaką kwotę będą umniejszone wydatki odnośnie wskazanego zadania. 
Projekt uchwały znajduje się w materiałach komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 1 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wykazu i planu 
finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostatecznego 
terminu ich dokonania (z uwzględnieniem przedstawionej autopoprawki).  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022, który znajduje się w materiałach komisji. W trakcie 
swojego wystąpienia przedstawiła autopoprawki do omawianego projektu uchwały. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi podjęła dyskusję, w trakcie której podjęto między 
innymi tematy: 

− późnego terminu przekazania członkom Komisji Budżetu i Finansów omawianego 
projektu uchwały; 

− zwiększenia środków w paragrafie 4010 oraz potrzeby uzasadnienia wprowadzenia 
przedmiotowej zmiany; 

− środków finansowych przeznaczonych na dowóz uczniów do placówek oświatowych, 
w tym przeznaczenia środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy na rzecz jednostek oświatowych w zakresie dowozów; 

− procedowania omawianego projektu uchwały na dzisiejszym posiedzeniu i ustaleń 
w tym zakresie; 
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− braku możliwości analizy kosztów utrzymania Gminy z uwagi na późny termin 
opublikowania ostatniej zmiany uchwały budżetowej; 

− zmniejszenia wydatków w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
o kwotę 16.153.699,00 zł w związku z obniżeniem naliczenia wartości środków 
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków 
węglowych, w związku z dostosowaniem ich do ilości zgłoszonego zapotrzebowania 
przez mieszkańców gminy Mosina w ramach tego działania realizowanego przez 
Gminę Mosina; 

− zwiększenia dochodów bieżących Gminy Mosina o kwotę 4.159.678,37 zł z tytułu 
dodatkowych udziałów w PIT dla Gminy Mosina; 

− dystrybucji węgla przez Gminę Mosina i finansowania dystrybucji z budżetu Gminy 
w roku bieżącym oraz w roku 2023; 

− różnicy w cenie węgla pomiędzy Gminą Mosina a Gminą Stęszew; 

− zwrotu dotacji przyznanej przez Gminę Mosina dla Galerii Sztuki w Mosinie;  

− zmniejszenia wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego realizowanych przez przedszkola publiczne prowadzone przez osobę 
prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. 

W trakcie dyskusji, na salę posiedzeń przybył radny Dominik Michalak, tak więc odtąd w 
dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 10 jej członków. 
Udział w dyskusji wzięli: radna Elżbieta Jarecka, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, radny Jan Marciniak, radny 
Andrzej Raźny, prowadząca obrady Wiesława Mania oraz radny Ziemowit Maląg. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka 
oraz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek. 
Komisja Budżetu i Finansów 1 głosem „przeciw”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” 
odrzuciła wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami. W głosowaniu nie brał 
udziału radny Dominik Michalak. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032. Jednocześnie udzieliła 
odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło wskazania, czy w związku z wprowadzeniem 
do budżetu Gminy Mosina środków z programu ERASMUS należy te środki wprowadzić 
do omawianego projektu uchwały. 
W trakcie tego wystąpienia, Salę Reprezentacyjną opuścił radny Dominik Michalak, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej 
członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 3 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach 
„wstrzymujących się” - wniosek nr 2 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-
2032 wraz z autopoprawkami.  
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania dokonała podsumowania pracy Komisji Budżetu 
i Finansów w roku 2022. Jednocześnie podziękowała członkom komisji za współpracę 
oraz odniosła się do procedury dotyczącej opiniowania uchwały budżetowej na rok 2023. 
Ponadto złożyła podziękowania za współpracę w roku bieżącym Skarbnikowi Gminy Mosina 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Radny Andrzej Raźny zwrócił uwagę, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała 
pozytywną opinię odnośnie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032. Jednocześnie między 
innymi złożył podziękowania Skarbnikowi Gminy Mosina oraz pracownikom Urzędu 
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Miejskiego w Mosinie za włożoną pracę w zakresie przygotowania wyżej wymienionych 
uchwał.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 
czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczyła projektu uchwały 
budżetowej na rok 2023 przedłożonego 15 listopada 2022 r.  
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania odniosła się do wypowiedzi radnego Jana 
Marciniaka dotyczącej wydania pozytywnej opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Poznaniu w zakresie projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Następnie zwróciła się 
z prośbą do członków Komisji Budżetu i Finansów o przekazanie propozycji tematyki 
posiedzeń do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2023. Jednocześnie wskazała, 
iż plan pracy Komisji Budżetu i Finansów zostanie przedstawiony na styczniowym 
posiedzeniu wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu i planu 
finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
oraz ostatecznego terminu ich dokonania (z uwzględnieniem przedstawionej 
autopoprawki). 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami. 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:05. 

protokołowała przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Wiesława Mania 


