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Protokół nr 34/22 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego,          

Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 28 listopada 2022 r. 
w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Krasickiego 16 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:10 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Promocji oraz goście, których listy obecności znajdują się w materiałach 
poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.  
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybyli kolejno: radna Jolanta Szymczak, 
radny Dominik Michalak i radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 7 jej członków.  

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na wcześniej zadane pytania 
radnego Jana Marciniaka dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− szacowanych wpływów z opłaty targowej na rok 2023, 

− wartości umownej budowy ul. Dembowskiego w Mosinie, 

− przyczyn nieuwzględnienia skateparku w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023, 

− sposobu wyliczenia wpływów z podatków w roku 2023, 

− wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu, 

− przyczyn wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na 2023 rok 36 pozycji 
z budżetu Gminy Mosina na rok 2022, które za 3 kwartały 2022 r. miały zerowe 
wykonanie, 

− planowanej wysokości środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na 2023 na wynagrodzenia osobowe i możliwości szukania oszczędności w tym 
zakresie, 

− niemożności zmniejszania wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na profilowanie dróg gruntowych w roku 2023 i potrzeby przedstawienia harmonogramu 
równania dróg gruntowych, 

− mniejszej wysokości zaplanowanych na rok 2023 środków finansowych na wynagrodzenia 
w oświacie, pomimo konieczności wprowadzenia obowiązkowych podwyżek w tym 
zakresie, 

− potrzeby wypracowania przez wskazaną grupę radnych ze Skarbnikiem Gminy Mosina 
Tatianą Cynką zmian do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 i zaproponowania 
ich całej Radzie Miejskiej w Mosinie, 

− emisji obligacji komunalnych, 

− szacowanej wysokości wolnych środków finansowych. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radna Wiesława Mania, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny, radna Elżbieta Jarecka, radna Ewelina Dudek, radna 
Agnieszka Gorzyńska, radny Adam Monikowski, radny Ryszard Rybicki, radny Dominik 
Michalak i radny Mieczysław Rożek. 



2 
 

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka 
oraz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział 
brało 8 jej członków. 
Następnie radni Rady Miejskiej w Mosinie mieli możliwość zgłaszania pytań i uwag do planu 
wydatków w poszczególnych działach projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− planów w zakresie wydłużenia linii komunikacyjnych i zwiększenia liczby kursów, 

− wzrostu wysokości stawki za wozokilometr, 

− planowanej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Żeromskiego w Mosinie i jej wpływu 
na możliwość zaprojektowania miejsc parkingowych, 

− wysokości stawek czynszu za najem mieszkań komunalnych i innych lokali komunalnych, 

− planowanych w roku 2023 przystąpień do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

− zwiększonych środków na wyjazdy w dziale 750, 

− opracowania strategii rozwoju Gminy Mosina, 

− opracowania raportu o stanie Gminy Mosina, 

− wysokości wydatków ponoszonych przez Gminę Mosina na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− otrzymywania przez sołtysów drogą pocztową priorytetowych przesyłek 
za potwierdzeniem odbioru, 

− archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

− nieprzeznaczenia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 żadnych środków 
finansowych na wybory, 

− wysokości wydatkowanych środków finansowych na przeprowadzone referendum 
w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, 

− planów remontowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 

− braku potrzeby zwiększenia środków finansowych na promocję, 

− udziału Gminy Mosina w wydaniu „Głosu Puszczyka”, 

− Funduszu Solidarnościowego, 

− zaplanowanego wzrostu środków finansowych na zakup usług obejmujący tłumaczenia, 

− przyczyn zaplanowania na rok 2023 mniejszej wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, 

− potrzeby rozwiązania jednostek pomocniczych gminy, 

− „Informatora Mosińskiego”, 

− planowanych zakupów materiałów i wyposażenia w ramach działu Pozostała działalność, 

− ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, 

− zakupu ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP, 

− planowanych wydatków majątkowych w strażach pożarnych, 

− naboru na strażnika miejskiego, 

− planowanego wzrostu środków finansowych w zarządzaniu kryzysowym 
na wynagrodzenia bezosobowe, 

− planowanego zakupu tasera dla Straży Miejskiej w Mosinie, 

− planowanej wysokości odsetek od samorządowych papierów wartościowych 
lub zaciągniętych przez Gminę Mosina kredytów i pożyczek, 
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− Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, 

− Centrów Integracji w Świątnikach i w Nowinkach, 

− konsekwencji dla budżetu Gminy Mosina braku wpływu do niego środków finansowych 
przeznaczonych na wypłatę świadczeń „500+”, 

− wskaźnika zadłużenia Gminy Mosina, 

− różnych opłat i składek dla Wód Polskich, 

− sposobu procedowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023, 

− planowanego zmniejszenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na oświetlenie ulic, 

− niedoszacowania wysokości środków finansowych przeznaczonych na odbiór odpadów 
komunalnych z miejsc publicznych, 

− wydatków bieżących, zakupu materiałów i zakupu usług remontowych w ramach działu 
921, 

− braku potrzeby dalszych wydatków na remonty świetlic wiejskich, 

− potrzeby urealnienia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich, 

− zakupu materiałów i wyposażenia w dziale 926, 

− niedoszacowania wynagrodzeń w dziale 926. 
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Jan Marciniak, radny Mieczysław Rożek, radna Wiesława Mania, radny 
Dominik Michalak, radny Adam Monikowski, radny Łukasz Kasprowicz, radny Ryszard 
Rybicki, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Ziemowit Maląg i radna Izabela Demska.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Prezes Zarządu Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. w Mosinie Monika Kujawska, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka 
oraz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 7 jej 
członków. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o redagowanie wniosków 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
Radny Jan Marciniak poinformował o swoim oraz Przewodniczącej Komisji Budżetu 
i Finansów Wiesławy Mani planowanym spotkaniu ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 
Cynką w sprawie zmian w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:45.  

protokołował przewodniczył przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Jan Marciniak (-) Wiesława Mania 


