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       Szanowna Pani 

       Małgorzata Kaptur 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

                                                 w miejscu 

  

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - pana Andrzeja Raźnego                 

w sprawie udzielenia informacji dotyczącej finansowania przez Gminę Mosina jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej (OSP) umiejscowionych na terenie Gminy informuję, że poziom księgowania analityki 

wydatków, przez referat księgowości Urzędu Miejskiego w Mosinie nie obejmuje szczegółowości 

podziału wydatków bieżących na wydatki realizowane przez poszczególne jednostki OSP Gminy 

Mosina, np. faktura za paliwo jest fakturą wystawianą raz w miesiącu i obejmuje łączną kwotą 

wszystkie zrealizowane zakupy. Na chwilę obecną trwają prace dotyczące stworzenia procedury 

umożliwiającej dokładniejszy sposób ewidencjonowania i rozliczania zakupu paliwa przez poszczególne 

jednostki OSP. Ustawa o rachunkowości daje możliwość określenia poziomu szczegółowości zapisów 

księgowych wskazując tylko, że muszą one dać możliwość realizacji w sposób prawidłowy 

sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. 

Kontrola wydatków realizowanych przez jednostki OSP Gminy Mosina realizowana jest poprzez 

zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 49/2020 z 22 kwietnia 2020 r. Zgodnie z tym zarządzeniem 

każdy wydatek musi zostać poprzedzony sporządzeniem „karty zapotrzebowania  i zakupu artykułów 

i usług realizowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujące na terenie Gminy 

Mosina”, z określeniem celu, czasu i miejsca wykorzystania wnioskowanego zakupu artykułu lub usługi. 

Karta ta podlega akceptacji Skarbnika i Burmistrza i stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. Przyjęto 

zasadę, że jednostki OSP zgłaszają zapotrzebowanie wynikające z bieżących ich potrzeb 

dla zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania. Ze względu na to nie określa się z góry planu 

wydatków bieżących dla poszczególnych OSP. W załączeniu skan przykładowej karty. 

Natomiast zapisy księgowe umożliwiają wyodrębnienie kwot przyznanych poszczególnym 

jednostkom OSP w formie dotacji podmiotowej oraz środków na realizację zadań inwestycyjnych. Dane 

te prezentuje dołączona tabela. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 
W załączeniu: 

1. Przykładowa karta zapotrzebowania i zakupu artykułów i usług realizowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

funkcjonujące na terenie Gminy Mosina, 

2. Zestawienie dotacji podmiotowych i zadań inwestycyjnych za lata 2016-2021 – OPS funkcjonujących na terenie Gminy Mosina. 

Otrzymują: 

1. Adresat – 1 egz., 

2. Rk -a/a w miejscu – 1 egz. 

Do wiadomości: 

1. Pan Andrzej Raźny – Radny Rady Miejskiej w Mosinie – 1 egz., 

2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu – 1 egz. 


