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Protokół nr 89/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 21 listopada 2022 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie nr 110 

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 oraz goście, zgodnie z listami obecności, które znajdują się 
w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia, informując 
przy tym, iż Komisja Budżetu i Finansów rozpocznie procedurę związaną z uchwalaniem 
budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 
oświatowych, informując przy tym, iż Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady 
Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek w sprawie usunięcia ostatniego 
akapitu uzasadnienia omawianego projektu uchwały. Ponadto między innymi przedstawiła 
oraz uzasadniła konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w zakresie 
usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2022 r”. Projekt 
uchwały znajduje się w materiałach komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” - wniosek nr 1 
w sprawie usunięcia ostatniego akapitu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustalenia 
stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz 
usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2022 r”. Następnie 
wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 12 
głosami „za”- wniosek nr 2 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 
oświatowych wraz z przyjętym wnioskiem. 
Specjalista Referatu Podatków i Opłat Honorata Przybylska wskazała, iż na poprzednim 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów został przedłożony do zaopiniowania projekt 
uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, który zakłada 
pozostawienie stawek na poziomie roku bieżącego.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wskazała, iż w omawianym projekcie uchwała żadna 
ze stawek, która obowiązywała w obecnym roku nie osiągnęła poziomu stawki, która byłaby 
ogłoszona przez Ministra jako minimalna. Projekt uchwały znajduje się w materiałach 
komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której 

poruszono między innymi tematy: 

− przekazanej radnym Rady Miejskiej w Mosinie analizy stawek podatków dla Gminy 

Mosina; 

− zaktualizowania wartości stawek podatku do bieżącej inflacji przez Ministra Finansów 

oraz potrzeby zaktualizowania podatków o bieżącą stopę inflacji w Gminie Mosina; 
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− porównania stawek podatków w gminie Mosina do stawek podatków w gminach 

sąsiednich; 

− potrzeby zwiększenia podatków w gminie Mosina oraz propozycji wzrostu podatków 

o 12%; 

− potrzeby zbilansowania budżetu Gminy Mosina; 

− wysokości dochodów budżetu Gminy Mosina przy 12% wzroście podatków w gminie 

Mosina; 

− podniesienia przez Burmistrza Gminy Mosina wysokości stawek czynszu za najem 

gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina; 

− planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatkach, w tym podatku Vat; 

− zmniejszenia kwoty zaciąganych przez Gminę Mosina obligacji przy zwiększeniu 

wysokości podatków. 

W dyskusji udział wzięli: radny Dominik Michalak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 

prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz, 

radny Andrzej Raźny oraz radna Jolanta Szymczak. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi 

udzieliły: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Specjalista Referatu Podatków i Opłat 

Honorata Przybylska. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

- wniosek nr 3 w sprawie podniesienia podatków od środków transportowych na 2023 r. 

o 12%. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 

10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” - wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych wraz z przyjętym wnioskiem. 

Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania zwróciła uwagę, iż kolejnym projektem uchwały, 
który został przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów, jest projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, 
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Jednocześnie wskazała, iż został 
złożony wniosek odnoszący się do wyżej wymienionego projektu uchwały. Projekt uchwały 
znajduje się w materiałach komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 
- wniosek nr 5 w sprawie podniesienia podatków i opłaty targowej o 12% w stosunku 
do podatków i opłat z 2022 r. z uwzględnieniem zaokrąglenia. Następnie wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” - wniosek nr 6 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, 
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem. 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania zwróciła uwagę , iż kolejnym projektem uchwały, 
który został przedłożony do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów jest projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie 
wskazała, iż został złożony wniosek odnoszący się do wyżej wymienionego projektu uchwały. 
Projekt uchwały znajduje się w materiałach komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” 
- wniosek nr 7 w sprawie podniesienia stawek podatku od nieruchomości o 12% w stosunku 
do opłat z 2022 r. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
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przyjęła 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” - wniosek nr 8 w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem. 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania odnosząc się do projektu uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023, wskazała, 
iż do wyżej wymienionego projektu uchwały został złożony wniosek. Projekt uchwały 
znajduje się w materiałach komisji.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Specjalista Referatu Podatków i Opłat Honorata 
Przybylska udzieliły odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania jaka 
byłaby kwota pomniejszenia wpływu w odniesieniu do kwoty maksymalnej oraz wskazania 
o ile zostanie podniesiony ten podatek w stosunku do roku 2022.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
- wniosek nr 9 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta, będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł. Następnie 
wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 10 głosami „za”, przy 
2 głosach „wstrzymujących się” - wniosek nr 10 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku 
rolnego na rok 2023 wraz z przyjętym wnioskiem. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odnosząc się do zapytania dotyczącego wskazania 
jaka będzie wartość podatków po przeliczeniu wskazała, iż informację w tym zakresie 
przekaże na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały znajduje się 
w materiałach komisji.  
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której 

poruszono między innymi tematy: 

− sposobu obliczenia szacunkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz przyczyn wzrostu tej opłaty; 

− proponowanej w projekcie uchwały wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

− przedstawionej kalkulacji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi przez Gminę Mosina; 

− poziomu ściągalności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

− ilości mieszkańców Gminy Mosina, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz potrzeby weryfikacji tych danych 
przez Urząd Miejski w Mosinie; 

− wpływu zakupu przez Gminę Mosina nowych samochodów ciężarowych 
przeznaczonych do wywozu śmieci na pomniejszenie kosztów związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

− kosztów związanych z wyodrębnieniem nowej frakcji odpadów: popioły; 

− punktu przeładunkowego w Luboniu oraz możliwości oszczędności w zakresie 
kosztów gospodarowania odpadami przez Gminę Mosina w związku z możliwym 
podjęciem współpracy i wynikających z korzystania z punktu przeładunkowego; 

− kosztów administracyjnych Gminy Mosina związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi; 
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− możliwości elektronicznej form obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Mosinie w tym 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; 

− sposobu dystrybucji zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

− wniosku podjętego przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w sprawie 
przeprowadzenia przez Urząd Miejski w Mosinie analizy krzyżowej ilości osób 
zamieszkujących gminę wraz z uwzględnieniem danych demograficznych 
oraz wyznaczenie do realizacji zadania konkretnego zespołu pracowników 
lub referatu; 

− możliwości zweryfikowania i porównania ilości osób, które złożyły deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do ilości 
osób zamieszkałych na terenie gminy Mosina; 

− metod obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

− kontroli Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie złożonych przez mieszkańców 
gminy Mosina deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz zweryfikowania ilości osób zadeklarowanych w deklaracjach; 

− możliwości zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz działań Urzędu Miejskiego w Mosinie w tym zakresie; 

− ofert przedłożonych w gminach ościennych przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

W dyskusji udział wzięli: radny Andrzej Raźny, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Roman Kolankiewicz, radny Jan Marciniak, 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny Dominik Michalak, radny Ziemowit Maląg, 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, radna Elżbieta Jarecka oraz radny 

Adam Monikowski. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka oraz Skarbnik Gminy Mosina 

Tatiana Cynka. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz 5 głosach 
„wstrzymujących się” - wniosek nr 11, aby stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 33 złote 
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej 
w Mosinie przyjęła 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz 5 głosach „wstrzymujących 
się” - wniosek nr 12 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wraz z przyjętym wnioskiem. 
Radny Andrzej Raźny między innymi zwrócił uwagę na potrzebę analizy przedstawianych 

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. kalkulacji dotyczących kosztów 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
informacji związanej z wydanymi zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu 
wskazała, iż od ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Burmistrz Gminy Mosina 
nie wydał żadnego zarządzenia dotyczącego zmiany uchwały budżetowej. 
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Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów otrzymała 
stosowne materiały, odnoszące się do tematu „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 odnosząc się tematu 
posiedzenia dotyczącego oceny projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 wskazała, 
iż wyżej wymieniony projekt budżetu został przekazany Radzie Miejskiej w Mosinie 
w ustawowym terminie. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka dokonała wprowadzenia do projektu uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, informując przy tym między innymi o podstawie 
prawnej sporządzenia projektu uchwały, planowanych dochodach i wydatkach budżetu 
na rok 2023, a także o wysokości planowanego deficytu i formy jego finansowania. 
Następnie odniosła się do prośby o przekazanie Radzie Miejskiej w Mosinie omawianego 
projektu uchwały w wersji edytowalnej. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal omówił wykaz mienia 

komunalnego możliwego do sprzedaży w roku 2023, który został złożony do projektu 

budżetu Gminy Mosina na rok 2023, z uwzględnieniem numerów działek, ich położenia, 

powierzchni przeznaczenia, a także wartości szacowanej do sprzedaży. Wyżej wymieniony 

wykaz znajduje się w materiałach komisji. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytania 

dotyczące między innymi: wskazania, czy w zakresie działki o nr ewidencyjnym 1772/8, 

obręb Mosina, dokonana będzie zamiana na inną nieruchomość; wskazania jaki jest obszar 

działki o nr ewidencyjnym 2089/47, obręb Mosina oraz wskazania na jakiej ulicy jest ona 

położona; wskazania, czy podjęte są czynności w sprawie przesiedlenia lokatora 

zamieszkującego w budynku tak zwanego „Pałacu ślubów”, zlokalizowanego na działce 

o nr ewidencyjnym 1899/2, obręb Mosina; wskazania jaka jest wielkość działki 

o nr ewidencyjnym 2767/18, obręb Mosina oraz wskazania, czy nie można pozostawić tej 

działki i wykorzystania jej przez Gminę Mosina; wskazania jaki teren w Nowinkach 

przeznaczony zostanie pod inwestycje; wskazania w jaki sposób Gmina nadzoruje mienie 

gminne, w tym sprawdzenie jego stanu i zagospodarowania. W trakcie tego wystąpienia 

radny Dominik Michalak wyjaśnił konieczność zamiany nieruchomości 1772/8, obręb 

Mosina, w celu umożliwienia realizacji inwestycji dotyczącej budowy promenady.  

Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której poruszono między innymi tematy: 

− planów skanalizowania Dymaczewa Starego; 

− możliwości wykorzystania nieruchomości o nr ewidencyjnym 38, obręb Dymaczewo 

Stare pod przepompownie; 

− obecnego użytkowania działki o nr ewidencyjnym 38, obręb Dymaczewo Stare i jej 

zagospodarowania; 

− procedur związanych z zasiedzeniem nieruchomości; 

− działań Gminy związanych z odzyskiwaniem działek gminnych zagospodarowanych 

niezgodnie z prawem przez osoby trzecie;  

− możliwości zagospodarowania nieruchomości o nr ewidencyjnym 42/7, obręb 

Dymaczewo Stare stanowiącej własność Gminy Mosina pod przepompownie 

oraz innych możliwości zagospodarowania wyżej wymienionej nieruchomości; 
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− zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na skanalizowanie 

między innymi Dymaczewa Starego. 

W dyskusji udział wzięli: Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal, 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski, radny Roman 

Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny, radny Ziemowit Maląg oraz radny Jan Marciniak. 

Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił informacje na temat 

planowanego przez Gminę Mosina wykupu działek o nr ewidencyjnym 263/3 i 263/11, obręb 

Daszewice, zwracając przy tym uwagę na konieczność zakupu tych nieruchomości w celu 

udrożnienia drogi prowadzącej do Szkoły. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi podjęła dyskusję na temat przekazanego Radzie 

Miejskiej w Mosinie zestawienia projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym 

mającym wpływ na budżet 2023 roku. Wyżej wymienione zestawienie znajduje się 

w materiałach komisji. W trakcie dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska do gry w piłkę siatkową 

w Czapurach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Lider 

oraz braku poinformowania o powyższym fakcie Rady Miejskiej w Mosinie; 

− sposobu zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków na budowę boiska do gry 

w piłkę siatkową w Czapurach oraz ujęcia w budżecie Gminy Mosina dwóch 

inwestycji dotyczących budowy boisk na terenie Czapur;  

− decyzji podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina w zakresie koncepcji 

zagospodarowania „Kokotka”; 

− lokalizacji boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach; 

− problemów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie w zakresie realizacji projekt 

współfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu 

Erasmus; 

− błędnego wskazania w załączniku numer 9 do projektu uchwały budżetowej, numeru 

działki w Czapurach, na której planowana jest budowa boiska do gry w piłkę 

siatkową. 

W dyskusji udział wzięli: prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina 
Tatiana Cynka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski, radny 
Roman Kolankiewicz, radny Adam Monikowski, radny Jan Marciniak, radny Andrzej Raźny 
oraz radna Elżbieta Jarecka. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik 
Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon 
Szydłowski. 
Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię odnośnie zapisu § 6 projektu uchwały budżetowej 

na rok 2023 w zakresie określenia kwoty planowanych przychodów budżetu z tytułu 

sprzedaży innych papierów wartościowych. Następnie wskazał na konieczność wykreślenia z 

§ 16 ww. projektu uchwały zapisu upoważniającego Burmistrza Gminy Mosina 

do dokonywania przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 

w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto między innymi tematy: 

− treści § 17 projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz ustaleń dotyczących 

podziału kwoty ujętej w tym paragrafie; 
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− kwoty na jaką nie zostaną zrealizowane inwestycje w roku bieżącym oraz kwoty 

zadań inwestycyjnych niewygasających; 

− procedury dotyczącej zaciągania obligacji oraz kwoty na jaką zostały zaciągnięte. 

W trakcie dyskusji radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie wykazu zadań 

inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym oraz wykazu zadań 

niewygasających.  

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina 

Tatiana Cynka, radna Elżbieta Jarecka, radny Jan Marciniak, Kierownik Referatu Inwestycji 

i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 

Szymon Szydłowski. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania 

do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023, odnoszące się do dochodów, które 

dotyczyły między innymi: w zakresie działu 600 Transport i łączność - dochody bieżące: 

wskazania, czego dotyczy kwota 403.300,00 zł określona jako dotacja celowa otrzymana 

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących; w zakresie działu 600 - dochody majątkowe: 

wskazania, czego dotyczą dochody w kwocie 1.600,00 zł wskazane w punkcie 

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych; w zakresie działu 630 Turystyka: wskazania 

z jakich najmów i dzierżawy ujęte są dochody w kwocie 30.000,00; w zakresie działu 700 

Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące: wskazania, z czego wynika wzrost dochodów 

z wpływu z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wzrost dochodów 

z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w stosunku do roku bieżącego 

oraz wskazania czy do użytkowników nieruchomości dotarła informacja o zmianie stawki 

w zakresie działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wskazania, 

czy w przypadku podjęcia uchwał podatkowych przez Radę Miejską w Mosinie z przyjętym 

wnioskiem o ich zwiększenie o 12%, nastąpi zmiana w projekcie budżetu na rok 2023 

w zakresie tego działu; wskazania , z czego wynika wzrost dochodów w zakresie wpływu 

z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wykonania; wskazania, czy realny 

jest plan dochodowy z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej oraz wskazania jaka jest 

ściągalność tej opłaty przez Gminę Mosina; wskazania, czy Gmina Mosina nie uzyska 

dofinansowania na budowę Skateparku; w zakresie działu 926 Kultura fizyczna: wskazania, 

jaka jest prognoza wpływów do budżetu do końca tego roku w zakresie zwrotu kapitału ze 

Spółki „Park Strzelnica” Sp. z o.o. i jak kwota do tej pory z tego tytułu wpłynęła do budżetu 

Gminy Mosina; w zakresie działu 852 Pomoc społeczna: wskazania dlaczego w punkcie 7 

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie ujęto informacji na temat tak 

zwanej „Opieki wytchnieniowej”; wskazania, czy wynagrodzenie Koordynator/Pełnomocnik 

ds. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie wypłacane jest z budżetu 

Gminy Mosina; wskazania, czy dochód z PIT jest zatwierdzony oraz wskazania, czy jest 

informacja na temat wysokości subwencji, a także wskazania czy z uwagi na wysokość 

subwencji jest możliwe zaciągnięcie przez Gminę Mosina niższej kwoty obligacji.  

W trakcie tego wystąpienia radny Jan Marciniak między innymi zwrócił się o udzielenie 

pełnej informacji w zakresie wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu 
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Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Radny Dominik Michalak między 

innymi zwrócił uwagę na negatywne skutki zwiększenia zarządzeniem Burmistrza Gminy 

Mosina z dnia 11 października 2022 r. wysokości stawek najmu gruntów wchodzących 

w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina. Natomiast prowadząca obrady 

Wiesława Mania między innymi wskazała, iż został złożony wniosek w sprawie obniżenia 

stawki czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne na cele ogródków 

przydomowych, uprawy rolniczo-ogrodnicze ze stawki 0,50/m2 na stawkę 0,20/m2. 

Następnie zwróciła uwagę na zagrożenie w zakresie wpływów ze zwrotu kapitału ze Spółki 

„Park Strzelnica” Sp. z o.o. z uwagi na brak działań likwidacyjnych spółki. Ponadto wskazała 

na dalsze plany dotyczące procedowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 

czy będzie zwrot dotacji udzielonej przez Gminę Mosina Galerii Sztuki w Mosinie. 

W ramach spraw bieżących Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w trakcie której podjęto między innymi tematy: 

− dotacji dla Galerii Sztuki w Mosinie; 

− błędnego wskazania w załączniku nr 9 do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 

2023 numeru nieruchomości w Czapurach, na której planowana jest budowa boiska 

do piłki siatkowej; 

− złożonych podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów wniosków członków wyżej 

wymienionej komisji i terminu ich przegłosowania przez wyżej wymienioną komisję 

stałą Rady Miejskiej w Mosinie; 

− ostatecznej formy uchwały budżetowej przyjętej podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie; 

− możliwości uzyskania edytowalnej wersji projektu budżetu na rok 2023. 

W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina 

Tatiana Cynka, radna Elżbieta Jarecka oraz radny Roman Kolankiewicz.  

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o usunięcie ostatniego akapitu uzasadnienia projektu uchwały 
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów 
do placówek oświatowych oraz usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania 
od dnia 27 października 2022 r”. 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 
kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych 
wraz z przyjętym wnioskiem  

3. Komisja wnioskuje o podniesienie podatków od środków transportowych na 2023 r. 
o 12 %. 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych wraz z przyjętym wnioskiem. 

5. Komisja wnioskuje o podniesienie podatków i opłaty targowej o 12 % w stosunku 
do podatków i opłat z 2022 r. z uwzględnieniem zaokrąglenia. 
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6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem. 

7. Komisja wnioskuje o podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 12% 
w stosunku do opłat z 2022 r. 

8. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem. 

9. Komisja wnioskuje o obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta, będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł. 

10. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 wraz z przyjętym wnioskiem. 

11. Komisja wnioskuje, aby stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 33 złote 
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

12. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wraz z przyjętym wnioskiem. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.40. 

protokołowała przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Wiesława Mania 
 


