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Protokół nr 87/22 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 26 września 2022 r. 
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

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, których listy obecności znajdują się w materiałach 
komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała o odbytym przed rozpoczęciem 
dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, pożegnaniu z dotychczasowym 
Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką, która odchodzi do innej 
pracy. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła aktualny stan 
realizacji inwestycji Gminy Mosina, a następnie wykonanie inwestycji niewygasających. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, który znajduje się 
w materiałach komisji. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 11 jej członków. 
W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu poruszono między innymi następujące tematy:  

− pierwotnej wysokości pomocy finansowej udzielonej Województwu Wielkopolskiemu 
przez Gminę Mosina na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i przyczyn jej 
wzrostu proponowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

− wzrostu wysokości pomocy finansowej udzielonej Województwu Wielkopolskiemu przez 
inne gminy na ten sam cel. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak i radny Ziemowit Maląg. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszka Chełminiak i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – 
wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura wraz z Zastępcą 
Skarbnika Gminy Mosina Agnieszką Chełminiak przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia 
Wiernych w Rogalinku wraz z autopoprawkami, który znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy:  

− zbyt późno przeprowadzonej kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskania 
z budżetu Gminy Mosina dotacji na renowację zabytków, 

− propozycji zmniejszenia wysokości dotacji proponowanej w przedmiotowym projekcie 
uchwały, 
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− możliwości wielokrotnego składania wniosków o dotację z budżetu Gminy Mosina 
na renowację zabytków przez tego samego wnioskodawcę, 

− kosztu przygotowania stosownej dokumentacji dotyczącej renowacji zabytku, 

− inwestora renowacji ołtarza kościoła w Rogalinku i procedury z tym związanej, 

− obecnego źródła finansowania renowacji ołtarza kościoła w Rogalinku i terminu 
zakończenia tych prac, 

− konsekwencji nieprzyznania przez Radę Miejską w Mosinie 100.000,00 zł na renowację 
ołtarza kościoła w Rogalinku, 

− terminu składania wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Mosina na renowację 
zabytków. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak, radny Zbigniew Grygier, 
radny Adam Monikowski, radny Ziemowit Maląg, radny Andrzej Raźny, radny Roman 
Kolankiewicz, radna Wiesława Mania oraz Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa Miłosz Sura. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 12 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1  głosie „wstrzymującym się” – 
wniosek nr 2 o przeznaczenie kwoty 70.000 zł na dotację na prace konserwatorskie dla 
Parafii Rzymskokatolickiej w Rogalinku, a następnie jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – 
wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku wraz 
z przyjętym wnioskiem. 
W tym momencie Salę Posiedzeń opuściła radna Ewelina Dudek, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 11 jej członków. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura udzielił 
odpowiedzi na pytania radnego Romana Kolankiewicza, które dotyczyły przyczyn 
umniejszenia środków finansowych na  plany miejscowe oraz możliwości uchwalenia w tym 
roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania stwierdziła, że w związku z wnioskiem Burmistrza 
Gminy Mosina o wycofanie z porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 2 projektów 
uchwał dotyczących spółki „Park Strzelnica”, Komisja Budżetu i Finansów nie będzie ich 
opiniować. Poinformowała przy tym o działaniach Rady Nadzorczej spółki „Park Strzelnica” 
podjętych w sprawie prezesa tejże spółki. Zwróciła się też o przekazanie radnym Rady 
Miejskiej w Mosinie kopii umowy zawartej z Prezesem spółki „Park Strzelnica”. 
W dyskusji w powyższych sprawach udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak, radna Wiesława Mania, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak, 
radna Elżbieta Jarecka i radny Roman Kolankiewicz. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania 
i wykupu, który znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− zdjęcia z porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu, 

− informacji potrzebnych radnym Rady Miejskiej w Mosinie do dyskusji nad 
wyemitowaniem obligacji Gminy Mosina. 
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Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszka Chełminiak, radna Wiesława Mania, radny Jan Marciniak i radny Andrzej Raźny. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Ziemowit Maląg, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 10 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 9 głosami „za” – wniosek nr 4 o zdjęcie z porządku 
najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy 
Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu. Radny Dominik Michalak nie 
wziął udziału w tym głosowaniu. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami, który 
znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− braku środków finansowych na boisko przy Zespole Szkół w Krośnie, 

− upoważnienia dla Burmistrza Gminy Mosina do samodzielnego zaciągania zobowiązań 
w wysokości 30.000.000,00 zł, 

− przyczyn wzrostu kosztów energii elektrycznej o 400% i gazu o 1000%, 

− zwrotu środków finansowych wypłaconych żołnierzom rezerwy, 

− wydatku majątkowego przeznaczonego dla inspektora nadzoru odwodnienia w Rogalinku 
w wysokości 67.000,00 zł i propozycji zmiany tej kwoty na kwotę 15.000,00 zł, 

− wzrostu kosztów energii elektrycznej związanych z wieżą widokową, 

− zmian finansowych w oświacie, 

− programu oszczędzania energii elektrycznej zużywanej przez oświetlenie uliczne, 

− szczegółowego rozpisania środków finansowych przeznaczonych na uczniów ukraińskich, 

− przyczyn niewprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały remontu świetlicy 
wiejskiej w Czapurach, 

− przyczyn zwiększania środków finansowych na ogrzewanie w sytuacji, gdy wciąż 
obowiązują niezmienione stawki, 

− większego zużycia i kosztów energii elektrycznej, 

− zmniejszenia wpłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, 

− dodatku węglowego, 

− zmniejszenia wydatków majątkowych w Sowińcu, 

− wpływów z podatku rolnego, od spadków i darowizn, 

− wzrostu opłat za usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 

− wzrostu środków finansowych o 72.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług 
remontowych w ramach dróg gminnych, 

− wytłuczniowania drogi do Mieczewa-Osady. 
Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Adam Monikowski, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny, radna Elżbieta Jarecka, radna Jolanta Szymczak i radny 
Jan Marciniak.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak i Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 9 głosami „za” – wniosek nr 5 dotyczący nowego 
brzmienia § 17 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Radny 
Dominik Michalak nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
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W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Adam Monikowski, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 5 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” – 
wniosek nr 6 o zmniejszenie wydatku majątkowego przeznaczonego dla inspektora nadzoru 
z kwoty 67.000,00 zł na kwotę 15.000,00 zł dotyczącej odwodnienia w Rogalinku, a następnie 
7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz 
z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. Radny Dominik Michalak nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz 
z autopoprawkami, który znajduje się w materiałach komisji. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – 
wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały wraz 
z autopoprawkami. Radny Dominik Michalak nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, który znajduje się w materiałach komisji. 
Komisja Budżetu i Finansów w wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjęła jednogłośnie, czyli 
9 głosami „za” – wniosek nr 9 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały 
wraz z autopoprawką. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania podziękowała za sprawozdania dotyczące 
wynagrodzeń. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła ostatnie zarządzenie 
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą do członków Komisji Budżetu 
i Finansów, aby składali na piśmie swoje ewentualne zapytania dotyczące sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2022 r. Następnie podziękowała 
za materiały dotyczące monitorowania stanu realizacji projektów związanych 
z dofinansowaniem zewnętrznym, które znajdują się w materiałach komisji. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą do członków Komisji Budżetu 
i Finansów, aby składali swoje ewentualne zapytania dotyczące przekazanej Analizy 
zobowiązań zaciągniętych przez Gminę Mosina na następne posiedzenie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdziła też, że informacje dotyczące wykonania 
wydatków niewygasających z roku 2021 przedstawiła Kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała o zmianie terminu spotkania 
roboczego w sprawie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krosinku. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem 
Łukowiakiem przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 
Następnie w dyskusji na temat sytuacji spółki „Park Strzelnica” udział wzięli: radna Wiesława 
Mania, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik Michalak i radna Elżbieta Jarecka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 10 
dotyczący wyjaśnienia, dlaczego do dnia 26.09.2022 r. nie zostały zwrócone środki finansowe 
ze spółki „Park Strzelnica” z tytułu umniejszenia kapitału. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła uwagę na potrzebę opracowania programu 
oszczędzania energii elektrycznej.  
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W dyskusji nad potrzebą zwiększenia wysokości czynszów za najem lokali komunalnych 
oraz podwyżki stawek za wynajem świetlic wiejskich udział wzięli: radna Wiesława Mania 
i radny Dominik Michalak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 11 
dotyczący powstania zespołu roboczego w zakresie planowanych oszczędności w zużyciu 
mediów. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła uwagę na brak przygotowanej uchwały 
dotyczącej zaliczenia ul. Lema w Mosinie do kategorii dróg gminnych.  
W dyskusji nad sprawą wyprowadzenia obywateli Ukrainy ze świetlicy wiejskiej w Krośnie 
i konsekwencjami z tym związanymi, udział wzięli: radna Wiesława Mania, radny Ryszard 
Rybicki, radna Elżbieta Jarecka i radny Dominik Michalak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 12 
dotyczący zinwentaryzowanie stanu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krośnie 
oraz zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowego do stanu sprzed zasiedlenia jej 
uchodźcami. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− wskazanego przeznaczenia środków finansowych przekazanych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego do działu 801 Oświata i wychowanie budżetu Gminy Mosina na rok 2022, 

− koordynatora do spraw uchodźców, 

− lokalizacji wskazanych znaków drogowych, 

− potrzeby zmiany polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę Mosina. 
Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radny Dominik Michalak i radny Jan Marciniak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszka Chełminiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak i Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 13 
dotyczący przystąpienia Gminy Mosina do programu budowy mieszkań ze środków funduszu 
dopłat obsługiwanego przez BGK według projektu TBS (inwestor zastępczy). 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 
2. Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 70.000 zł na dotację na prace konserwatorskie 

dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rogalinku. 
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku wraz 
z przyjętym wnioskiem. 

4. Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie projektu 
uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, 
nabywania i wykupu. 

5. Komisja wnioskuje, aby § 17 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022 otrzymał brzmienie: „§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy 
Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania: 1) w wysokości 29.000.000,00 zł dla 
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zobowiązań z tytułu kosztów nośników energii, 2) w wysokości 1.000.000,00 zł dla 
pozostałych zobowiązań”. 

6. Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatku majątkowego przeznaczonego dla inspektora 
nadzoru z kwoty 67.000,00 zł na kwotę 15.000,00 zł dotyczącej odwodnienia w Rogalinku. 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką w § 1 pkt 2), który otrzymuje 
brzmienie: w § 10 ust. 3 pkt 3) po wyrazie „autopoprawek” dodaje się „dotyczących 
dotacji i subwencji, o których informacja wpłynęła po dniu przekazania przez Burmistrza 
radnym projektu budżetu”. 

10. Komisja zwraca się o wyjaśnienie, dlaczego do dnia 26.09.2022 r. nie zostały zwrócone 
środki finansowe ze spółki „Park Strzelnica” z tytułu umniejszenia kapitału. 

11. Komisja wnioskuje o powstanie zespołu roboczego w zakresie planowanych 
oszczędności w zużyciu mediów (radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych).  

12. Komisja wnioskuje o zinwentaryzowanie stanu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krośnie 
oraz zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowego do stanu sprzed zasiedlenia 
jej uchodźcami. 

13. Komisja wnioskuje o przystąpienie Gminy Mosina do programu budowy mieszkań 
ze środków funduszu dopłat obsługiwanego przez BGK według projektu TBS (inwestor 
zastępczy). 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:47.  

protokołował przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Wiesława Mania 


