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Protokół nr 82/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie nr 110 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:15 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: 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022, który znajduje się w materiałach komisji. Jednocześnie 
przedstawiła autopoprawki do omawianego projektu uchwały oraz do projektu uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 
(autopoprawki, które zostały przekazane pisemnie znajdują się w materiałach komisji). 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż materiały dotyczące projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 zostały przedstawione i omówione wraz 
z autopoprawkami, jednocześnie poinformowała, iż do Komisji Budżetu i Finansów wpłynął 
wniosek radnego Andrzeja Raźnego o przeprowadzenie podczas posiedzenia komisji 
głosowania w sprawie rozszerzenia zadania inwestycyjnego: „Projekt ciągu komunikacyjnego 
na  osiedlu Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu 
Nowe Krosno: etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z 
uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które 
obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, 
Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na 
realizację zadania 50 tys. zł. Następnie przedstawiła uzasadnienie do złożonego wniosku 
(pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek znajduje się w materiałach komisji). 
Radny Jan Marciniak udzielając odpowiedzi na zapytanie prowadzącej posiedzenie Wiesławy 
Mani wskazał, iż przedstawiony wniosek radnego Andrzeja Raźnego został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego. 
Radny Roman Kolankiewicz dokonał uzasadnienia do złożonego wniosku w sprawie 
zwiększenia środków na zadanie: Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w 
miejscowości Mieczewo o kwotę 4.310,00 zł. 
Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak wraz ze Skarbnikiem Gminy 
Mosina Tatianą Cynką, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem 
oraz Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania 
w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 
oraz w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2022-2030, które dotyczyły między innymi: wskazania, na jakim etapie są 
rozmowy/uzgodnienia z PKP dotyczące przejścia pod torami od strony ulicy Sowinieckiej 
w Mosinie; w zakresie zwiększenia wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa: wskazania, na jaką kwotę jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Mosina wnioskowały w zakresie dofinansowania na sprzęt 
oraz wskazania, kto posiada zbiorczy wniosek z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a także wskazania, czy wnioski te mogą zostać udostępnione radnym Rady Miejskiej 
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w Mosinie; wskazania, czym kierował się Burmistrz Gminy Mosina przydzielając środki 
z budżetu gminy Mosina wszystkim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 
100 % w odniesieniu do złożonych wniosków, poza Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie, 
której przyznano 50%; w zakresie zwiększenia wydatków bieżących w Dziale 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza o kwotę 38.005,83 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków 
na organizację kolonii w okresie wakacyjnym: wskazania, jakie placówki organizują te kolonie 
i gdzie; w zakresie zwiększenia dochodów w Dziale 020 Leśnictwo: wskazania, jaka jest 
przyczyna zwrotu kwoty 27.275,18 zł do budżetu Gminy Mosina; w zakresie Działu 600 
Transport i Łączność: wskazania, czy różnica pomiędzy wydatkiem Gminy a pozyskanym 
dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
na zadanie pod nazwą „Niskoemisyjny tabor transportowy” z opisem „Zakup 4 autobusów 
niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina”, będzie pokrywana przez Gminę 
oraz wskazania, czy wartość dofinansowania jest stała, czy może ulec zmianie; wskazania, 
czy uzyskane dochody w tym dziale z tytułu odszkodowań rekompensują wydatki na pokrycie 
przez Gminę zaistniałych szkód; wskazania jaka jest kwota ubezpieczenia gminnego; 
w zakresie Działu 750 Administracja publiczna, wskazania, czy jednostki, które refundują 
koszty zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd Miejski 
w Mosionie faktur, nie mogą zawrzeć z upoważnienia Gminy bezpośrednich umów 
z Aquanetem, gazownią i Eneą; w zakresie Działu 758 Różne rozliczenia: w odniesieniu 
do zwiększenia dochodów z tytułu podniesienia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2022: wskazania, jak ma się kształtować podwyżka dla nauczycieli; wskazania 
czy ujęte w dochodach środki z rachunku wydatków niewygasających w wysokości 
569.527,49 zł przeznaczone na adaptację pomieszczeń budynku gminnego na Środowiskowy 
Dom Samopomocy to środki z dotacji i jeżeli tak, to na co były przeznaczone; w zakresie 
zwiększenia dochodów w Dziale 752 Obrona narodowa z tytułu zwrotu rekompensaty 
wypłaconej dla żołnierza rezerwy, z tytułu ćwiczeń wojskowych: wskazania, kogo dotyczy 
dotacja i w jakim celu jest udzielana; wskazania dlaczego w przedstawionej autopoprawce 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 w zakresie 
dodatkowego funduszu dwa razy wskazana jest ta sama kwota zarówno w wydatkach 
bieżących jak i majątkowych i czy kwotę tę należy zsumować; wskazania dlaczego zadanie 
pod nazwą „Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, 
Radzewice i Mieczewo ma się stać zadaniem dwuletnim oraz wskazania, czy wykonanie tej 
koncepcja jeszcze nie jest zlecone i jeżeli tak, to dlaczego, a także wskazania, czy w związku 
z tym zmniejszy się kwota w budżecie na realizacje tego zadania w roku bieżącym; w zakresie 
zwiększenia wydatków w Dziale 752 Obrona Narodowa: wskazania, czy kwota ta 
rekompensuje się w zakresie dochodów; w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych 
w Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 300.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa ulic 
Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy 
odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment)”: wskazania dlaczego 
zdejmowane są środki z tego zadania oraz wskazania, czy zmniejszenie tych środków jest 
bezpieczne dla realizacji tej inwestycji. 
W trakcie tego wystąpienia radna Elżbieta Jarecka odniosła się do uzyskanej pisemnie 
odpowiedzi na pytania zadane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022. Radny Dominik Michalak między innymi wyraził swoje niezadowolenie 
z przydzielonej puli środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie, zwracając przy tym 
uwagę na problemy, jakie może mieć jednostka z uzyskaniem dotacji na zakup sprzętu 
w przypadku niższego wkładu własnego, odnosząc się przy tym do przeprowadzonej kontroli 
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w zakresie pozyskanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie w tym kosztów 
związanych z tą kontrolą.  
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję odnośnie realizacji 
zadania pod nazwą „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, 
Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina 
(fragment)”, w tym między innymi w zakresie kwestii przetargowych i złożonej oferty, źródła 
dofinansowania oraz kwoty realizacji tej inwestycji. 
W trakcie dyskusji radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie informacji 
odnoszącej się do zapisu ujętego w specyfikacji przetargowej w zakresie klauzuli inflacyjnej 
oraz o przekazanie radnym Rady Miejskiej w Mosinie zawartej umowy. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
prowadząca obrady Wiesława Mania, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak 
oraz Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka.  
Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak wraz z Burmistrzem Gminy 
Mosina Przemysławem Mielochem, Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką, Zastępcą 
Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił kolejnych odpowiedzi na pytania 
w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, czy ujęte w projekcie uchwały kwoty w zakresie 
wszystkich projektów inwestycji drogowych, na które przedłużamy termin realizacji, ustalone 
są na podstawie zweryfikowanych zapytań; wskazania, czy zmiana nazwy zadania „Remont 
podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie” na „Wykonanie projektu 
modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie” wiąże się 
ze zmianą zakresu realizacji tego zadania; wskazania z czego wynika zwiększenie w ramach 
wydatków bieżących Działu 801 Oświata i Wychowanie, dotacji podmiotowej dla Szkoły 
Podstawowej imienia Edmunda Bojanowskiego w Krośnie i Szkoły Podstawowej Gromada 
w Dymaczewie Starym; wskazania, kiedy będzie realizowane zadanie dotyczące zakupu 
laptopów; wskazania z czego wynika zmiana planów finansowych związanych z remontem 
świetlicy wiejskiej w Wiórku; wskazania z czego wynika przeniesienie środków w Dziale 630 
Turystyka, pomiędzy paragrafami w rozdziale 63003 w zakresie realizacji zadania 
dotyczącego przeglądów budowlanych obiektów turystycznych oraz wskazania jakich 
obiektów dotyczą te przeglądy i czy dworzec kolejowy na Osowej Górze jest obiektem 
turystycznym, a także wskazania, czy są plany współpracy Gminy Mosina z firmą prowadzącą 
na terenie gminy tak zwaną kolej drezynową; wskazania, czego dotyczy zmiana paragrafu 11 
przedstawiona w części normatywnej projektu uchwały oraz wskazania, czy zapis dotyczący 
zmiany załącznika może zostać wprowadzony w inny sposób; wskazania, dlaczego w Dziale 
801 Oświata i wychowanie dwa razy jest ujęte zwiększenie wydatków bieżących 
przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej imienia Edmunda 
Bojanowskiego w Krośnie i Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym 
oraz wskazania, czym się różnią te dotacje; wskazania na jakim etapie jest realizacja zadań 
pod nazwą: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, 
Mieczewa” oraz „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa 
Nowego, Borkowic, Bolesławca”. 
W trakcie tego wystąpienia radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie 
na kolejne posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie 
pisemnej informacji dotyczącej zamierzeń w zakresie realizacji zadań pod nazwą: „Projekt 
kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” oraz „Projekt 
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kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, 
Bolesławca”. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” - wniosek nr 1 
w sprawie rozszerzenia zadania inwestycyjnego: „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu 
Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe 
Krosno: etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem 
decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje 
opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, 
Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na realizację 
zadania 50 tys. zł. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” - wniosek nr 2 w sprawie zwiększenia środków na 
zadanie: „Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo” o  kwotę 
4.310,00 zł. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które 
dotyczyło między innymi wskazania, dlaczego w zadaniu, które zostało wprowadzone 
do załącznika nr 7, dotyczącym projektu ulicy Dolnej nie ujęto odwodnienia. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
- wniosek nr 3 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i wnioskami. Następnie wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 
2022 - 2030 wraz z autopoprawkami.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina 
lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie, które 
dotyczyło między innymi wskazania, czy jest termin, w którym należy podjąć omawianą 
uchwałę. Ponadto dokonała uzasadnienia potrzeby podjęcia i znowelizowania 
przedmiotowej uchwały.  
W trakcie tej wypowiedzi posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Ziemowit 
Maląg, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” - wniosek nr 5 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina 
lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
analizy efektywności gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżaw 
oraz z zajęcia pasa drogowego między innymi wskazała, iż członkowie komisji otrzymali 
materiały dotyczące wielkości przychodów z zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu najmu, a 
także informację na temat stanu technicznego budynków komunalnych oraz planów 
remontowych. Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w materiałach komisji. 
Jednocześnie wyraziła swoją opinię na temat wysokości stawki czynszu za lokale komunalne.  
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Kierownik Działu administracji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Olga 
Czerwińska przedstawiła informację na temat zarządzania i administrowania przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. zasobem nieruchomości Gminy Mosina. W trakcie swojego 
wystąpienia między innymi wskazała na potrzeby remontowe zasobu nieruchomości Gminy 
Mosina oraz na potrzeby inwestycyjne. Jednocześnie odniosła się do kwoty z wpływu 
z czynszów, zadłużeń w tym zakresie oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości 
gminnych. Ponadto między innymi wyraziła swoją opinię na temat stanu technicznego 
nieruchomości gminnych i potrzeb lokalowych.  
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi tematy: 

− podjęcia na Komisji Rewitalizacji rozmów dotyczących zasobów komunalnych Gminy 
Mosina; 

− potrzeby aktywnej partycypacji w politykę mieszkaniową przez Mosińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 

− potrzeby uzyskania przez Radę Miejską w Mosinie planu działania Burmistrza Gminy 
Mosina w zakresie zasobów komunalnych Gminy; 

− braku działań Gminy w zakresie budownictwa komunalnego i potrzeby 
zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Mosina na ten cel; 

− przekazanego radnym Rady Miejskiej w Mosinie planu remontów budynków 
komunalnych na rok 2022; 

− stanu technicznego budynku przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie, planu jego sprzedaży 
oraz działań Gminy polegających na wysiedleniu najemcy tego budynku; 

− rozwiązań dotyczących budownictwa komunalnego oraz możliwości realnych działań 
Gminy w tym zakresie w tym możliwości pozyskania dofinansowania na budowę 
budynków komunalnych z Funduszu Dopłat BGK; 

− wysokości czynszu za mieszkanie komunalne w gminie Mosina, planów związanych 
ze zwiększeniem tej stawki oraz porównania tej stawki z gminami sąsiednimi; 

− potrzeb remontowych świetlic wiejskich; 

− możliwości lokalizacji na terenie gminy Mosina kontenerów socjalnych; 

− konieczności remontu świetlicy wiejskiej w Krośnie po przyjęciu uchodźców z Ukrainy 
oraz możliwości przeniesienia osób w niej zamieszkujących do innego lokalu; 

− problemów Gminy związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy; 

− świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców; 

− planowanych działań Rządu i Gminy w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy 
i możliwości wsparcia finansowego gmin w tym zakresie; 

− problemów uchodźców z Ukrainy z uzyskaniem numeru PESEL. 
Udział w dyskusji wzięli: radny Dominik Michalak, radny Jan Marciniak, Kierownik Działu 
administracji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Olga Czerwińska, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, radna 
Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny, radny Adam Monikowski, radny Ryszard Rybicki, 
radna Ewelina Dudek oraz Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. Odpowiedzi na zgłoszone 
pytania i uwagi udzielili: Kierownik Działu administracji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie Olga Czerwińska oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W wyniku dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami 
„za”  -  wniosek nr 6 w sprawie przeznaczenia 40.000 PLN na czynności związane 
z przeprojektowaniem dokumentacji będącej w posiadaniu Spółki TBS i na inne czynności 
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie budowy z Funduszu Dopłat BGK. 
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Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
informacji związanej z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu 
przedstawiła Zarządzenie NR 120/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 czerwca 2022 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2022. Jednocześnie odniosła się do zapytań 
dotyczących omawianego zarządzenia przekazanych pisemnie przez radną Elżbietę Jarecką.  
Radna Elżbieta Jarecka między innymi wyraziła swoją opinię na temat wprowadzonych 
zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina zmian do budżetu Gminy Mosina na rok 2022.  
W trakcie tej wypowiedzi posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 
Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania między innymi wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów 
otrzymała stosowne materiały do tematu 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”. Następnie przechodząc do tematu 
posiedzenia dotyczącego wykonania budżetu za rok 2021 między innymi wskazała, iż temat 
ten został omówiony przez Komisję Budżetu i Finansów na poprzednich posiedzeniach, 
jednocześnie zwróciła uwagę, iż radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali odpowiedzi 
na zadane w tym zakresie pytania. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach 
„wstrzymujących się” - wniosek nr 7 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania 
budżetu Gminy Mosina za rok 2021. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi w ramach spraw bieżących podjęła dyskusję, 
w trakcie której podjęto między innymi tematy: 

− postępowania przetargowego na zakup wozu bojowego; 

− zakresu wykonywanych prac przy ścieżce rowerowej zlokalizowanej przy ulicy 
Leszczyńskiej w Mosinie i problemów dotyczących zalewania odcinków tej ścieżki 
podczas ulewnych deszczów; 

− spotkania Burmistrza Gminy Mosina z Sołtysami i Przewodniczącymi jednostek 
pomocniczych w zakresie funduszy jednostek; 

− planowanych do ogłoszenia przetargów i problemów kadrowych w Referacie 
Inwestycji i Rozwoju Gminy; 

− zasobów kadrowych w Biurze Zamówień Publicznych; 

− realizacji inwestycji na ul. Sikorskiego w Rogalinku; 

− działań Gminy dotyczących połączenia ścieżki pieszo-rowerowej w Daszewicach 
z chodnikiem drogi powiatowej; 

− terminu zlecenia projektu budowy ul. Żwirowej i Piotrowskiej w Daszewicach; 

− odbioru placów zabaw; 

− realizacji montażu biletomatów na dworcu kolejowym w Mosinie oraz czcionki 
instrukcji obsługi toalety zlokalizowanej przy dworcu kolejowym; 

− przetargu odnośnie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie; 

− wjazdu w tak zwaną „Czerwonkę” realizowanego w związku z remontem drogi 
wojewódzkiej 

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Dominik Michalak, radna Ewelina Dudek, radny Adam Monikowski, 
oraz radny Jan Marciniak.  
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Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak oraz Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Adam Ejchorst. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o rozszerzenie zadania inwestycyjnego: „Projekt ciągu 
komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu 
komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno: etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej 
w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających 
realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: 
Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, 
Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na realizację zadania 50 tys. zł.  

2. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków na zadanie: Monitoring świetlicy i terenu 
wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo o kwotę 4.310,00 zł.  

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

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

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej 
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.  

6. Komisja wnioskuje o przeznaczenie 40.000 PLN na czynności związane z 
przeprojektowaniem dokumentacji będącej w posiadaniu Spółki TBS i na inne czynności 
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie budowy z Funduszu Dopłat BGK.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2021.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50. 

protokołowała przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Wiesława Mania 
 


