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Protokół nr 35/22 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz Komisji Budżetu   

i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2022 r. 
w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Krasickiego 16 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:09 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 oraz goście, których listy 
obecności znajdują się w materiałach poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej 
w Mosinie.  
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział 
brało 8 jej członków.  

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła uwagę na problem braku wyznaczenia 
do tej pory osoby pełniącej funkcję Burmistrza Gminy Mosina i sytuację z tym związaną.  
Następnie radni Rady Miejskiej w Mosinie mieli możliwość zgłaszania pytań i uwag 
do wydatków majątkowych na rok 2022, będących załącznikiem do roboczego projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, które znajdują się 
w materiałach poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
W dyskusji nad proponowaną zmianą wydatków majątkowych na rok 2022 udział wzięli: 
radna Wiesława Mania, radna Elżbieta Jarecka, radny Roman Kolankiewicz, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Andrzej Raźny, radna Jolanta Szymczak, radny Maciej Patela, radna 
Ewelina Dudek, radny Zbigniew Grygier, radny Jan Marciniak, radny Ryszard Rybicki i radny 
Ziemowit Maląg. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Szymon Szydłowski, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna 
Frydrychowicz oraz Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Grzegorz 
Suszczyński. 
Radny Roman Kolankiewicz zwrócił uwagę, że w sumie z budżetu inwestycyjnego można 
zdjąć około 5.500.000,00 zł. 
Następnie prowadząca obrady Wiesława Mania odczytała uzasadnienie do roboczego 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 w zakresie dochodów, 
które znajduje się w materiałach poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przedstawiła przy tym informacje dotyczące spółki „Park Strzelnica”. 
W dyskusji, w której udział wzięli radna Wiesława Mania i radny Łukasz Kasprowicz, 
poruszony został temat zwiększenia dochodów w dziale 600 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu 
środków pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański 
dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach współpracy pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie projektów chodników i ścieżki rowerowej. 
Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Szymon Szydłowski.  
Następnie przewodnicząca obrad Wiesława Mania odczytała kolejno poszczególne pozycje 
uzasadnienia do roboczego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2022 w zakresie wydatków, które znajduje się w materiałach poszczególnych komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
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W trakcie tego wystąpienia, przeprowadzono dyskusję, podczas której poruszono między 
innymi następujące tematy: 

− zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie realizacji usług transportu lokalnego w celu 
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań i przeniesienia ich 
do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80.000,00 zł, 750 Urzędy gmin 
w kwocie 20.000,00 zł oraz w kwocie 4.035,00 zł na składkę dla Związku Powiatowo–
Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” pomiędzy paragrafami w rozdziale 60004 
Lokalny transport zbiorowy, 

− sposobu przedstawienia uzasadnienia do roboczego projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022, 

− przeniesienia kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pomiędzy 
§ 4270 i § 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją 
dróg powiatowych na terenie gminy Mosina, 

− przeniesienia kwoty 200.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 60017 Drogi wewnętrzne i 60016 
Drogi publiczne gminne do § 4270 i § 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym 
utrzymaniem i eksploatacją dróg na terenie gminy Mosina, 

− zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej w ramach 
bieżącego utrzymania zasobu lokalowego Gminy Mosina o kwotę w wysokości 
20.000,00 zł, 

− przeniesień kwoty 20.000,00 zł pomiędzy środkami wydzielonego Funduszu 
Remontowego Jednostek Oświatowych a planem Szkoły Podstawowej w nr 1 w Mosinie 
w celu zapewnienia środków finansowych na realizację prac związanych z usunięciem 
awarii instalacji wodnej w salach nr 2 i 102, 

− planowanych remontów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina, 

− zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mosinie, 

− zwiększenia o 450.000,00 zł wydatków na realizację sprzedaży węgla przez Gminę Mosina, 
prowadzonej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 

− zmniejszenia o 276.660,00 zł wydatków przeznaczonych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie 106 laptopów oraz zapisanie zadania jako przedsięwzięcie w WPF 
w roku 2023, 

− wysokości środków finansowych ze sprzedaży obligacji. 
Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Roman Kolankiewicz, radny Jan 
Marciniak i radna Jolanta Szymczak.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek-Kałek oraz 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. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Łukasz Kasprowicz, a przybył na nią 
radny Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 8 jej członków. 
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Następnie prowadząca obrady Wiesława Mania odczytała kolejno poszczególne pozycje 
projektu wydatków majątkowych na rok 2023, a Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Szymon Szydłowski do części z nich zgłosił swoje uwagi. 
W dyskusję poruszono między innymi następujące tematy:  

− propozycji korekty opisu zadania wskazanego w pozycji nr 3, 

− propozycji wysokości kwot, które miałyby zostać przeznaczone na wykonanie zadań 
inwestycyjnych wskazanych w pozycji nr 3 i nr 4, 

− niedoszacowania wynagrodzeń w oświacie na rok 2023, 

− wypłaty wynagrodzeń na 2022 rok w sytuacji braku osoby pełniącej funkcję Burmistrza 
Gminy Mosina, 

− koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej Nowinki – Pecna, 

− projektu na istniejący chodnik w Borkowicach i problemów z tym związanych, 

− chodnika w Radzewicach, 

− lustra na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach. 
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik Michalak, radny Jan 
Marciniak, radny Andrzej Raźny, radny Maciej Patela i radny Adam Monikowski. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Szymon Szydłowski oraz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:51.  

protokołował przewodniczył przewodniczyła 

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


