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Protokół nr 88/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 24 października 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 podziękowała za możliwość obejrzenia przez 
przedstawicieli Komisji Budżetu i Finansów pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego 
w  Mosinie, zwracając przy tym uwagę, iż wpłynął wniosek o przeznaczenie środków 
finansowych z budżetu Gminy Mosina na remont pomieszczeń archiwum w związku 
z przeprowadzoną kontrolą przedstawiciela Archiwum Państwowego w Poznaniu 
i zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Wyżej wskazane wystąpienie 
pokontrolne znajduje się w dokumentach komisji. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której podjęto 
między innymi tematy: 

− konieczności remontu archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie; 

− złego stanu technicznego pomieszczeń archiwum; 

− kontroli archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie przeprowadzonej przez 
przedstawiciela Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz zaleceń wskazanych 
w wystąpieniu pokontrolnym; 

− braku miejsca w archiwum i składowania dokumentacji w pomieszczeniach 
poszczególnych Referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie; 

− wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina zadania dotyczącego remontu archiwum 
Urzędu Miejskiego w Mosinie jako zadania dwuletniego z podziałem na część 
remontową i część dotyczącą zakupu regałów archiwalnych;  

− przeznaczenia wnioskowanych środków na pierwszy etap remontu archiwum; 

− możliwości rozpoczęcia prac remontowych w roku bieżącym oraz możliwości 
realizacji tego zadania w roku 2023; 

− możliwości przekazania dokumentacji Urzędu Miejskiego w Mosinie do Archiwum 
Państwowego w Poznaniu i przepisów prawnych z tym związanych; 

− procedur dotyczących archiwizowania dokumentacji, czasookresu archiwizacji 
dokumentacji oraz aspektów technicznych związanych z przekazywaniem 
dokumentacji do archiwum; 

− zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych przez 
Archiwum Państwowe w Poznaniu, archiwum Urzędu Miejskiego i realizacji tych 
zaleceń przez Urząd; 

− możliwości poszerzenia archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie o kolejne 
pomieszczenia oraz terminu rozpoczęcia przystosowania tych pomieszczeń; 

− braku planów i działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie remontu pomieszczeń 
archiwalnych, zadysponowania pomieszczeń w drugim budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie pod archiwum oraz w zakresie usprawnienia funkcjonowania 
i zabezpieczenia archiwum; 
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− braku objaśnienia w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetu na rok 2022, wydatkowania środków przeznaczonych na remont archiwum 
oraz informacji o dalszych planach związanych remontem archiwum w roku 2023; 

− możliwości uzyskania szacunkowych kosztorysów prac remontowych; 

− wysokości wnioskowanych środków na remont archiwum Urzędu Miejskiego 
w Mosinie; 

− możliwości archiwizowania dokumentacji na nośnikach elektronicznych; 

− potrzeby przekazywania dokumentacji do archiwum przez poszczególne Referaty 
Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Udział w dyskusji wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Podinspektor 
Referatu Organizacyjnego Zofia Gotowiec, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radna 
Elżbieta Jarecka, radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak, prowadząca posiedzenie 
Wiesława Mania, radny Adam Monikowski, radna Jolanta Szymczak, radna Izabela Demska. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Podinspektor Referatu Organizacyjnego Zofia Gotowiec. 
Prowadząca posiedzenie Wiesław Mania zwróciła uwagę, iż Komisji Budżetu i Finansów 
zostały przedłożone do zaopiniowania uchwały podatkowe na rok 2023.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazał, iż wysokość stawek podatków 
w przedłożonych uchwałach na rok 2023, jest równa stawką obowiązującym w roku 2022. 
Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat zaproponowanych stawek 
dotyczących podatków na rok 2023 oraz wkalkulowania propozycji wysokości podatków 
na rok 2023 w projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do przekazanych Radzie Miejskiej 
w Mosinie materiałów dotyczących symulacji w górnych wariantach stawek podatku. 
Główny Specjalista w Referacie Podatków i Opłat Honorata Przybylska przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 
2023. 
Jednocześnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła 
odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania dlaczego obniżamy ten 
podatek z kwoty 74,05 zł do kwoty 51,64 zł.; wskazania dlaczego kwota jest taka jak 
w zeszłym roku. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której podjęto 
między innymi tematy: 

− wysokości podatków na rok 2023 proponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina; 

− sposobu przedłożenia przez Burmistrza Gminy Mosina uchwał podatkowych Radzie 
Miejskiej w Mosinie; 

− zaległości podatkowych w gminie Mosina; 

− braku przedłożenia przez Burmistrza Gminy Mosina analizy podatków 
od nieruchomości w gminie Mosina; 

− potrzeby podniesienia wysokości podatków w gminie Mosina. 
Udział w dyskusji wzięli: radny Jan Marciniak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
radna Elżbieta Jarecka, radna Wiesława Mania, radny Dominik Michalak, radny Ryszard 
Rybicki. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”, - wniosek nr 1 w sprawie analizy zdjęć 
satelitarnych dla wszystkich nieruchomości pod kątem poprawności danych 
zawartych w deklaracjach podatkowych; 
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− 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek 
nr 2 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł; 

− 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek 
nr 3 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 uwzględniający 
wniosek komisji, aby obniżyć o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Następnie Główny 
Specjalista w Referacie Podatków i Opłat Honorata Przybylska dokonała wprowadzenia 
do wyżej wymienionego projektu uchwały. 
Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat zaproponowanej przez Burmistrza Gminy 
Mosina wysokości podatku od nieruchomości w gminie Mosina na rok 2023, zwracając przy 
tym uwagę na zwiększenie podatków przez Ministra Finansów uwzględniającego stopę 
inflacji. Następnie przedstawił wniosek  w sprawie podniesienia podatków o 16% w stosunku 
do podatków i opłat z roku 2022. 
Radny Andrzej Raźny między innymi odniósł się do wzrostu inflacji, a tym samym wzrostu 
kosztów Gminy oraz potrzeby podniesienia podatków. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania 
wysokości zaległości podatkowych oraz wskazania, czy zaobserwowano zwiększenie tych 
zaległości w stosunku do lat poprzednich. 
Radny Dominik Michalak między innymi zwrócił się z prośbą o przekazania wyników i analiz 
z czynności podjętych przez Urząd Miejski w Mosinie w zakresie weryfikacji deklaracji 
dotyczących podatków od nieruchomości oraz działań windykacyjnych w tym zakresie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 4 
w sprawie podniesienia podatków od nieruchomości i opłaty targowej oraz podatku od 
środków transportowych o 16% w stosunku do podatków i opłat z 2022 r. (bez pozycji, które 
mają stawki maksymalne).  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do przyjętego wniosku i możliwości 
wzrostu poszczególnych podatków. 
Komisja Budżetu i finansów przyjęła: 

− 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek 
nr 5 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości uwzględniający przyjęty wniosek 
wzrostu o 16% za wyjątkiem stawek maksymalnych; 

− 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 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 uwzględniający przyjęty wniosek komisji 
wzrostu o 16% przyjmując zaokrąglenie do pełnej dziesiątki; 

− 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek 
nr 7 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych uwzględniający wniosek komisji wzrostu 
o 16% za wyjątkiem stawek maksymalnych. 

Radny Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż należy poinformować mieszkańców gminy 
Mosina na co zostaną wydane środki pozyskane z podatków.  
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Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania 
dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Rogalinku, wskazując przy tym między innymi na przyczyny ponownego 
procedowania wyżej wymienionego projektu uchwały.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 8 
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
analizy wydatków bieżących w zakresie Działu 801 wskazała, iż członkowie Komisji Budżetu 
i Finansów otrzymali zestawienie wydatków oświatowych za okres do 30 września 2022 r. 
Wyżej wymienione zestawienie znajduje się w materiałach komisji. Następnie 
odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego Sprawozdania ze zbycia mienia 
komunalnego za I półrocze 2022 wskazała, iż członkowie komisji otrzymali stosowne 
zestawienie, które znajduje się w materiałach komisji. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, kiedy Gmina podejmie czynności w zakresie sprzedaży 
nieruchomości gminnej zlokalizowanej na ulicy Śremskiej, oraz wskazania, czy w miesiącu 
wrześniu odbyło się posiedzenie Komisja Mieszkaniowej. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję odnośnie tematu 
posiedzenia dotyczącego podatków i opłat lokalnych na 2023 rok -analiza możliwości 
zwiększenia wpływów do budżetu /zachęty dla inwestorów, plany strategiczne, sytuacja 
bieżąca/. W trakcie dyskusji podjęto między innymi następujące tematy: 

− możliwości zwiększenia wpływów z podatków oraz planów Gminy w tym zakresie; 

− nowej firmy, która powstaje w gminie Mosina; 

− spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami firmy zlokalizowanej przy ul. Lema 
w Mosinie; 

− projektu uchwały w sprawie wsparcia małych i średnich firm; 

− możliwych zachęt dla inwestorów, w tym możliwości zmniejszenia podatków. 
Udział w dyskusji wzięli: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, prowadząca posiedzenie 
Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Dominik Michalak 
oraz radny Andrzej Raźny. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami znajduje się 
w materiałach komisji. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania między innymi wskazała, iż w związku z wyjazdowym 
posiedzeniem Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, które odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Rogalinku wprowadzona zostanie autopoprawka do omawianego projektu 
zmiany budżetu w zakresie zwiększenia środków na zakup miedzy innymi sprzętu 
komputerowego do wyżej wymienionej placówki oświatowej.  
Następnie Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek- Kałek wraz ze Skarbnikiem 
Gminy Mosina Tatianą Cynką oraz Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania ile środków 
pozostało z dodatkowo uchwalonego funduszu remontowego i czy jest możliwość 
zagospodarowania tej kwoty na dołożenie do zakupu komputerów dla Szkoły Podstawowej 
w Rogalinku; wskazania, czy procedowane są jeszcze wnioski remontowe dyrektorów 
placówek oświatowych; wskazania, czy w związku z awarią w Szkole Podstawowej nr 1, 
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wiadomo jak zlokalizowane są rury w budynku; wskazania, czego dotyczy kwota 235.359,00 
zł ujęta w § 3 -  z zapisem wydatki na mocy art. 31a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 
wskazania, czy wyjaśniono kwestię dotyczącą złego zaksięgowania środków finansowych 
dotyczących dochodu Gminy ze sprzedaży napojów alkoholowych; wskazania, ile 
pracowników z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zajmuje się dodatkiem węglowym 
oraz wskazania, czy jest możliwość wsparcia osobowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję dotyczącą wzrostu 
kosztów dowozu dzieci do szkół, w trakcie której podjęto między innymi tematy: 

− przyczyny wzrostu kosztów dowozu dzieci do szkół oraz potrzeby dokonania analizy 
tych kosztów w stosunku do roku poprzedniego; 

− terminów nauczania zdalnego; 

− kwot wynegocjowanych na przewóz dzieci do szkół; 

− zakresu pracy kierowców i opiekunów w okresie wakacyjnym; 

− możliwości uzyskania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie umowy zawartej 
na przewóz dzieci do szkół; 

− kilometrów przejechanych w roku 2021 i w roku 2022 oraz stawek w poszczególnych 
latach w związku z dowozem dzieci do szkół. 

Udział w dyskusji wzięli: radna Elżbieta Jarecka, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek- Kałek, radny Jan Marciniak oraz radny Dominik Michalak. 
Podczas dyskusji radny Dominik Michalak zwrócił uwagę, iż mimo zobowiązania, radni Rady 
Miejskiej w Mosinie nie otrzymali dokumentów dotyczących postępowania w zakresie 
zawarcia umowy na przewozy dzieci do szkół. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 9 w 
sprawie  
wyjaśnienia powodu wzrostu dowozów dzieci do szkół w II półroczu 2022 r. w stosunku 
do roku 2021 o 78,8%, pozycja 80113-4300. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty 
i Sportu Anną Balcerek- Kałek, Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem 
oraz Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi 
na pytania, które dotyczyły między innymi: w zakresie dochodów Działu 700 Gospodarka 
Mieszkaniowa: wskazania przyczyn przeniesienia kwoty 360.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 
70005 i 70007; w zakresie zwiększenia dochodów Działu 756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z  ich poborem: wskazania przyczyny zwiększenia dochodu o kwotę 246.116,50 zł; 
w zakresie dochodów Dział 801 Oświata i Wychowanie: wskazania przyczyny zmniejszenia 
dochodów o kwotę 12.000,00 z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w przedszkolach dzieci, 
w związku z brakiem oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na 
terenie gminy Mosina; w zakresie dochodów Działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska: wskazania, z czego wynika zmniejszenie dochodów o kwotę 640.164,91 zł 
w zakresie urealnienia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na bazie 
analizy wykonania za trzy kwartały 2022 r.; wskazania, czy jest zmniejszenie wydatków 
bieżących w zakresie systemu gospodarki odpadami; wskazania, czego dotyczy zwiększenie 
dochodów o kwotę 15.600,00 zł z tytułu kary za przywłaszczenie dwóch drzew; w zakresie 
wydatków Działu 010 Rolnictwa i Łowiectwo: wskazania, czego dotyczy zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 845,97 zł na wpłaty za zajęcie pasa drogowego. W trakcie tego 
wystąpienia, Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat 
częstotliwości odbioru nowej frakcji odpadów: popiołów. 
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Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wskazała, iż po przygotowaniu i przekazaniu projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, otrzymała nowe wnioski 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Jednocześnie przedstawiła kolejne 
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 
oraz do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina 
na lata 2022-2030. 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o przekazanie w formie 
pisemnej przedstawionych ustnie autopoprawek.   
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 1 głosem „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” 
-  wniosek nr 10 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i autopoprawkami 
przedstawionymi na posiedzeniu komisji w dniu 24.10.2022 r. Następnie wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 3 głosami „za”, przy 6 głosach 
„wstrzymujących się” - wniosek nr 11 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 udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie projektu 
uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania 
i wykupu, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy niezbędna jest emisja obligacji 
na kwotę wskazaną w projekcie uchwały; wskazania, jaka jest wartość zadań, które mogą 
mieć zagrożenie w wykonaniu lub będą zadaniami niewygasającymi; wskazania, 
czy do budżetu Gminy Mosina mogą wpłynąć dodatkowe środki finansowe; wskazania, 
czy jest możliwość przesunięcia terminu procedowania omawianego projektu uchwały; 
wskazania, ile potrzeba środków finansowych Gminie Mosina, a tym samym na jaką kwotę 
należy zaciągnąć obligacje aby zamknąć budżet Gminy w roku 2022.  
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, 
nabywania i wykupu znajduje się w materiałach komisji. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 2 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” 
-  wniosek nr 12 w sprawie emisji obligacji na kwotę 8.000.000,00 zł tj.  zmniejszenie 
o 5.100.000,00 zł zgodnie z projektem uchwały. Następnie wyżej wymieniona komisja stała 
Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 2 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”, 
-  wniosek nr 13 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie emisji 
obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu wraz 
z podjętym wnioskiem komisji. 
Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat wysokości emisji obligacji. 
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 wydane zostało 
Zarządzenie NR 223/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 października 2022 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2022. Jednocześnie przedstawiła zmiany jakie 
wprowadza do budżetu Gminy Mosina wyżej wymienione zarządzenie.  
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów 
otrzymała stosowne materiały, odnoszące się 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 
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poinformowała, iż temat dotyczący wykonania wniosków komisji zostanie omówiony na 
kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zapewnił, iż udzieli pisemnej odpowiedzi 
na zapytanie radnego Adama Monikowskiego dotyczące złożenia przez Gminę Mosina 
wniosku o dofinansowanie do budowy boiska do gry w siatkówkę w miejscowości Czapury. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o analizę zdjęć satelitarnych dla wszystkich nieruchomości pod 
kątem poprawności danych zawartych w deklaracjach podatkowych. 

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

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 uwzględniający wniosek 
komisji, aby obniżyć o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł. 

4. Komisja wnioskuje o podniesienie podatków od nieruchomości i opłaty targowej 
oraz podatku od środków transportowych o 16% w stosunku do podatków i opłat 
z 2022 r. (bez pozycji, które mają stawki maksymalne).  

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości uwzględniający przyjęty wniosek wzrostu o 16 % 
za wyjątkiem stawek maksymalnych. 

6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej uwzględniający przyjęty wniosek komisji wzrostu o 16%, przyjmując 
zaokrąglenie do pełnej dziesiątki. 

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych uwzgledniający wniosek komisji wzrostu o 16% 
za wyjątkiem stawek maksymalnych. 

8. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Rogalinku. 

9. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie powodu wzrostu dowozów dzieci do szkół w II 
półroczu 2022 r. w stosunku do roku 2021 o 78,8%, pozycja 80113-4300. 

10. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i autopoprawkami przedstawionymi 
na posiedzeniu komisji w dniu 24.10.2022 r. 

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

12. Komisja wnioskuje o emisję obligacji na kwotę 8.000.000,00 zł, tj.  zmniejszenie 
o 5.100.000,00 zł zgodnie z projektem uchwały. 

13. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy 
Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu wraz z podjętym 
wnioskiem komisji. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.11. 

protokołowała przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Wiesława Mania 
 


